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வலிைம ம்	மாண் ம்		நிம்மதி ம்	நீங்காமல்	என் ம்	உடன்	இ க் ம்	அந்த
நிைறவான	வாழ்வின்	இரகசியம்	என்ப 	ஒ வன்	தன்	உள்	உைற ம்	ெதய்வீக
இ ப்பின்	வீற்றிடத்ைத	அறிந் ,	வாழ்ைவ	அங்கி ந்ேத	வாழ்வ 	தான்.	அைத
வி த் ,	 ற		வாழ்வின்	எல்ைலக்ேகாட் ல்	இ க் ம்	இடர்பா கள்	ஆன—
இைரச்சல்	இ ம்	ேபராைசகள்,	 ண் 	விட	 க் ம்	இச்ைசகள்,			வாக்
வாதங்கள்	ஆகியைவகளில்	இ ந் 	வா ம்	வாழ்வான 	கீழ்நிைல	மி க	இயல் ம்
த்தி	சா ரிய ம்	ெகாண்ட	மனித	வாழ்வா ம்.	இந்த	 யநல	 கள்	அ வைட
ெசய்யப்ப ம்	கதிரின்	உமி	ேபான்றைவ	ஆ ம்.	கதிரின்	பயைன	அைடய
நிைனக்கின்றவன்	கதிைர	அ த் 	உமிைய	நீக் வ 	ேபால	வாழ்க்ைகயின்
	 லவட்டத்திற் ள்	ஊ வ	நிைனக்கின்றவன்	-	உண்ைமயான	வாழ்ைவ	வாழ
நிைனக்கின்றவன்	இந்த		 யநல	 கைள	 க்கி	எறிய	ேவண் ம்.

	

உங்கள்	உள்	மாறாத	தன்ைமேயா ம்	இறவாத	தன்ைமேயா ம்	இ ப்பைவகைள
பற்றி	நீங்கள்	ெதரிந் 	ெகாள்ளாத	வைரயில்,	நீங்கள்	எைத ம்	இன் ம்	ெதரிந் க்
ெகாள்ளவில்ைல.	நீங்கள்	வா ம்	வாழ்வான ,	காலம்	என்ற	கண்ணா யில்
பிரதிபலிப்பா ம்	பிம்பங்கள்	உடன்	நீங்கள்	ஆ ம்	வீணான	விைளயாட் 	தான்.
ெவறி	உணர் கள்	அற்ற	அறெநறிகைள,	உலகின்	ஆரவார	ஆர்பாட்டங்களாேலா
கிளர்ச்சிகளாேலா	பாதிக்கப்பட	 யாத	அறெநறிகைள		உங்கள்	உள்	நீங்கள்
காணவில்ைல	என்றால்	நீங்கள்	காண்பைவ	எல்லாம்	மாயத்ேதாற்றங்கேள.	நீங்கள்
பி ப்பதற் ள்	அைவ	மைறந் 	வி ம்.

	

ேதாற்றங்கைள,	நிழல்கைள,	மாையகைள	கண் 	தி ப்தியைடந் 	விட	மாட்ேடன்
என் 	தீர்மானிக்கின்றவன்,	அந்த	உ தியான	தீர்மானத்திலி ந் 	பாய்கின்ற
ஊ ம்	ஒளிகீற்றினால்	நிைலயில்லாத	ெபாய்கைள	எல்லாம்	சிதற த்
வாழ்வின்	 லவட்டத்திற் ள்	 ைழந் 	வாழ்வின்	உண்ைம	தன்ைமைய	உணர்வான்.
வாழ்ைவ	எப்ப 	வாழ	ேவண் ம்	என் 	கற் 	அதன்	ப 	வாழ்வான்.	உணர்ச்சி
ெகாந்தளிப் 	அற்ற	ஒன் க்ேக	அ ைமயாவான்.	எக்க த்ைத ம்	அ த்த
ஒன் க்ேக	அ பணிவான்,	தவ கைள	ஊக் விக்காத	ஒன்றின்	ஆதரைவேய



நா வான்.	தன்	இதயத்தில்	உைற ம்		ெதய்வீகத்தின்	வீற்றிடத்ைத		அவன்	கா ம்
ேபா ,	 ய்ைமயானவனாக,	சாந்தமானவனாக,	வலிைமயானவனாக,
ெமய்யறி மிக்கவனாக	ஆகி	இ ப்பான்.	அவன்	வாழ்வான 	 வர்க	வாழ்வின்
தன்ைமகைள	இைடவிடாமல்	ெவளிப்ப த்திக்	ெகாண் க் ம்.

	

தன்	உள்உைற ம்		ெதய்வீக	தன்ைமயிடம்	 கலிடம்	நா 		இ க்கின்றவன்	,
பாவங்களில்	இ ந் 	வி ப்பட் 	இ க்கின்றான்.	கடல்	அைலகளால்	 த்தம்
ெசய்யப்பட்ட,	எந்த	 வ ம்	பதியாத	கடற்கைர	மணலாக,	அவன 	கடந்த	காலம்
ஆகி	வி கின்ற .	அவன்	மீ 	பழிைய	 மத்தி,	அவைன	 ற்ற	உணர் 	ெகாள்ளச்
ெசய் ,	அவன்	நிம்மதிைய	ெக க்க	எந்த	பாவ ம்	அங்ேக	மீண்

எழா .	மன	உ த்தல்	என் ம்	ெந ப் 	அவைன	தீண்ட	 யா .	கடந்த	கால
தவ 	என் ம்		எண்ணம்	 யலாக	வீசி	அவன்	வாழ்விடத்ைத	 ைறயாட	 யா .
ைளத் 	எ ம்	விைதகள்	ேபான்றைவ	அவன 		வ ம்	நாட்கள்.	அவ்விைதகள்

ெவ த் 	வாழ்வின்	அழ ம்	ஆற்ற ம்	ெவளிப்ப ம்.	அவன்		ெகாண்ட
நம்பிக்ைகைய	எந்த	சந்ேதகத்தா ம்	அைசக்க	 யா .	எந்த	எதிர்பாராத
நிகழ்வா ம்	அவன 	உ திைய	அபகரிக்க	 யா .	இக்கனப்ெபா
அவ ைடய .	என் ம்	ெதாட ம்	இக்கனப்ெபா தில்	மட் ேம	அவன்
வாழ்கிறான்.	அவன்	வா ம்	அந்த	நிகழ்காலம்	நீலவானத்ைத	ேபான்ற .
		பல ற்றாண் 	கால		கண்ணீர்	ேதாய்ந்த	 கங்கேளா 	அன்னாந் 	ேநாக் ம்
உயிர்கைள		அ 		அைமதியாக	ம னமாக	உற் 	ேநாக் கிற	அேத	ேவைளயில்
களங்கமின்றி	ஒளி	ெவள்ளத்ைத	ஊற் கின்ற .

	

மனிதர்கள்	தங்கள்	ஆைசகைள	வி ம் கிறார்கள்.	ஆைசகைள	நிைறேவற்றிக்
ெகாள்வ 	அவர்க க் 	இனிைம	அளிக்கிற .	ஆனால்	அவற்றின்	 	வலி ம்
ெவ ைம ேம.	அைவ	ஈ ம்	கனிகள்	அவமான ம்	 யர ேம.	நிைறேவறிய
ஆைசகளின்	 ைவ	ஆன்மா		அைடந் 	,		ஆனவ	அகம்பாவத்தின்	 ளிப்பான
கனிகைள	அ வைட	ெசய்த	பின்,	அ 	ெதய்வீக	ெமய்யறிைவ	ெபற் 	ெதய்வீக
வாழ்விற் ள்	 ைழய	அ 	தயாராகின்ற .	சி ைவயில்	அைறயப்பட்டேத	 த் யிர்
ெபற	 ம்.	ஒ வன 	அகம்பாவம்	இறக் ம்	ேபாேத	அவன்	இதயத்தில்	கட ள்
க	 ம்.	ெமய்யறிவின்	ஒளி	வீ ம்	வீ ேப 	ெபற்ற	வாழ்ைவ	வாழ	 ம்.

	



உங்க க் 	ேசாதைனகள்	ேநர்கின்றனவா?	ெவளிப் ற	ேசாதைன	ஒவ்ெவான் ம்
	உள்இ க் ம்	 ைறகளின்	இன்ெனா 	வ வம்	தான்.		இைத	அறிந் 	ெகாண்டால்
ெமய்யறிவில்	வளர்ச்சி	ெப வீர்கள்.	ஒவ்ெவா 	ேசாதைனைய ம்	 ைறகைள
கண் 	அவற்ைற	கைளந் 	எறிவதற்காக	வந்தைவேய	என் 	எண்ணி
	மகிழ்ச்சி டன்	அைத	வரேவற் 	அந்த	ேசாதைனைய	ெவல் ம்	 யற்சியில்
ஈ ப ங்கள்.	ேசாதைனகள்	எட்ட	 யாத	 வர்க	வாழ்ைவ,	விைரவில்
காண்பீர்கள்.	 மியில்	பிறப் 	எ த்தவேன,	உன்	பாடத்ைத	நீ	எப்ேபா 	கற்க
ேபாகிறாய்?	உன்	ேசாகங்கள்,	கவைலகள்	எல்லாம்	உனக் 	எதிராக	 க் ரல்
இ கின்றன.	நீ	ெசய்த	தவைற	 ட் க்காட்டேவ	ஒவ்ெவா 	வலி ம்	உன்ைன	ேத
வ கிற .	நீ	வ ந்தி		 மப்பைவ	எல்லாம்	எந்த	ேநர ம்	அழியக் ய	அற்பமான
ஆனவ	அகம்பாவத்தின்	நிழேல.	 யநல	ேவட்ைகக் 	இைரயாகி	நரக	வாழ்வின்
ேவதைனைய	ஏன்	அ பவிக்கின்றாய்?	 வர்கத்ைத	ஆ ம்	உரிைமைய		நீ	ெபற்
இ க் ம்	ேபா ,	அைத	எவ்வள 	காலம்	நிராகரித் 	ெகாண் 	இ ப்பாய்?

	

எங்ேக	தான்	என்ப 	இல்ைலேயா

அங்ேக	 வர்க	வாழ்வின்	 ந்ேதாட்டம்	இ க்கின்ற .

காயங்கைள	ஆற் ம்	நீேராைடகள்	அங்ேக	ஊற்ெற த்

தாகங்கைள	எல்லாம்	தீர்க் ம்.

என் ம்	வாடாத	மலர்கள்	அங்ேக	மலர்ந்

ெசல் ம்	இடம்	எல்லாம்	உதிர்ந் 	மகிழ்ச்சி	பாய்ைய	விரிக் ம்.

அங்ேக	கடந் 	ெசல் ம்	ெபா கள்	யா ம்	இனிைமயாகேவ	இ க் ம்.

	

உடலா ம்	உணர்வா ம்	ஆசி	ெபற் 	இ க் ம்	கட ளின்	 ழந்ைதகள்	அந்த
ஆசிைய	ெபற	ஒ 	விைலைய	அளித் 	இ க்கிறார்கள்.	அந்த	விைல,		தான்	என்ற
ஆனவ,	அகம்பாவ	எண்ணங்கைள	சி ைவயில்	அைறந் 	தன்ைன	ம க் ம்
நிைல.	இைரச்சல்களின்	 லகாரணங்கைள	விலக் ம்	ேபா 	நிைலயான	மகிழ்ச்சி
என் ம்	பிரபஞ்ச	இைசைய	உணர	 ம்.



	

	

வாழ் 	என்ப

ெவ ம்	ஒட்டமல்ல	.	அ 		ஒர்	இன்னிைச.

ஓய் 	அல்ல	,		நிம்மதி.

ேவைல		அல்ல	,	கடைம.

உைழப் 	மட் ேம		அல்ல,		அதன்	 டேவ	அன் ம்.

ேகளிக்ைக	ெகாண்டாட்டமல்ல,	ஒ 	ேபர ள்	நிைல.

பணம்,பதவி, கைழ	ெப வதல்ல;	அறிைவ	ெபற் 	அைடய	ேவண் ய	இலக்ைக
வலிைமேயா ம்	உ திேயா ம்	அைடவ .

	

களங்கமானவர்கள்	பரி த்தமானைத	ேநாக்கட் ம்.	அவர்கள்	பரி த்தமாவார்கள்.
பலவீணமானவர்கள்	வலிைமைய	நாடட் ம்	அவர்கள்	வலிைமயாவார்கள்.
அறியாைம	இ ளில்	 ழ்கியவர்கள்	அறிவின்	ஒளிைய	ேநாக்கி	பறக்கட் ம்.
அவர்கள்	ெமய்யறிைவ	ெப வார்கள்.	மனிதன்	வசேம	எல்லாம்	இ க்கின்றன.
அவன்	ேவண் யைத	ேதர்ந் 	எ த் க்	ெகாள்ள	 ம்.	இன் 	அறியாைமயில்
ேதர்ந் 	எ க்கிறான்.	நாைள	ெமய்யறிவில்	ேதர்ந் 	எ ப்பான்.	ஒவ்ெவா வ ம்
“தான்	மீள்வதற்கான	வழிைய	அவேன	தான்	 யற்சி	ெசய் 	அைடய	ேவண் ம்”.
அவன்	நம்பினா ம்	நம்பவில்ைல	என்றா ம்	அ 	தான்	இ க் ம்	ஒேர	வழி.
காரணம்	ஒ வன்	தன்னிலி ந் 	தப்பித் 	ெகாள்ள	 யா .	அவன
ஆன்மாவின்	 ைமகைளேயா	ெபா ப் க்கைளேயா	அவன்	இன்ெனா வ க்
மாற்ற	 யா .	எந்த	தத் வத்தின்	பக்கேமா	சாய்ந் 	அவன்	வாழ்வின்	 லத்ைத
ஏமாற்ற	 யா .	அந்த	வாழ்வின்	 லம்	 யநல	உள்ேநாக்க	ெசயல்கைள	எல்லாம்
உைடத் 	எறி ம்.	அவன 	நற்ெசயல்க க்காக ம்	நல்எண்ணங்க க்காக ம்
மன்னிக் ம்.	ஒ வன 	ஆன்மா	தாேன	 யன் 	ெபற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்
என் 	விதிக்கப்பட்ட	ஒன்ைற	அவன்	ெபற	கட ளின்	உதவி ம்	அவ க்
கிைடக்கா .



	

	

ஒ 	மாளிைகைய	கட் 	எ ப்பி	அதில்	நிம்மதியாக	வாழ	ேவண் ம்	என்
வி ம் பவன்	,	நிலம்	மட் ம்	வாங்கி	ைவத் க்	ெகாண் 	அதில்	மாளிைகைய	கட்
தா	என் 	கட ளிடம்	மன்றா னால்	அத்தைகய	மனிதைன	நீங்கள்	என்ன

வீர்கள்?	அவைன	 ட்டாள்	என் 	அல்லவா	 வீர்கள்?	ஆனால்,	ஒ
நிலத்ைத	வாங்கிய	பின்	அதில்	கட் ட	வ வைமப்பாளர்கள்,	கட் டம்	கட் ம்
ெதாழிலாளர்கள்,	தச்சர்கைள	ேவைலக் 	அமர்த்தி	மாளிைக	எ ப்ப
ைனகின்றவைன	நீங்கள்	 த்திசாலி	என் 	தாேன	ெசால்வீர்கள்?	 ற	உலக

ெபா ட்களால்	ஆன	மாளிைகைய	கட் வ 	ேபான்ற 	தான்	ஆன்மீக
மாளிைகைய	கட் வ ம்	ஆ ம்.	ெசங்கல்	ெசங்கல்லாக	அ க்கி	கட் வைத	ேபால்
நல்ெலண்ணங்கைள	அ த் 	ஒ 	நல்ெலண்ணம்,	நற்ெசய க் 	ேமல்	ஒ
நற்ெசயல்	என் 	அ க்கி,	பழி மத்தாத	வாழ் 	என் ம்	நிலத்தின்	உ தியான
அ த்தளத்தில்,	 ைறகளற்ற	வ வைமப்பில்	ஆன்மீக	மாளிைக	உயர்ந்ேதாங்கி	நிற்க
	ேவண் ம்.	ஏமாற் 	ேவடங்களாேலா		ச ைககளாேலா	பரி களாேலா	ஆன்மீக
ெசல்வங்கைள	ெபற் க்	ெகாள்ள	 யா .	ஆனால்	உளப் ர்வமாக,	கவனமாக
ஆற்ற டன்	 யற்சிக்க	ேவண் ம்.

	

ஆன்மா		வலிைமயான ,		ெமய்யறி ம்	அழ ம்	ெகாண் 	இ ப்ப

ெதய்வீக	ஆற்றலின்	விைதகள்	நம் ள்		 ைதந் 	இ க்கின்றன

நாம்	வி ம்பினால்	,	"நாம்	சாதிக்கலாம்,	 னிதனாகலாம்,ெதய்மாகலாம்	“		

	

மனிதனின்	ஆன்மீக	இதயேம	பிரபஞ்சத்தின்	இதயமா ம்.	அந்த	இதயத்ைத
அவன்	கா ம்	ேபா 	எல்லாவற்ைற ம்	சாதிப்பதற் 	ேவண் ய	ஆற்றல்	அங்
இ ப்பைத	அவன்	கண் 	வி வான்.	காண்பைவகைள	உள்ளவாேற	கா ம்
ெமய்யறி ம்	அந்த	ஆன்மீக	இதயத்தில்	உைறவைதக்	காண்பான்.		ெதய்வீகப்
ேபரைமதி	அங்ேக	நில வைதக்	காண்பான்.	மனிதன 	உள்	இ ப்பின்
ஆழ்நிைலயில்	நட்சத்திரங்கைள ம்	கட்டைள	இ ம்	இைச	எ கின்ற -அ
என் ம்	ஒலிக் ம்	ெதய்வீக	இன்னிைச.	எவன்	ேபர ைள	ேத கின்றாேனா	அவன்



தன்ைன	கண் 	உணரட் ம்.	ெதய்வீக	இன்னிைசயின்	ஊேட	இைரச்சல்	ஓைசைய
ஏற்ப த் ம்	ஆைசகைள	,	ஒத்திைசக்காத	எண்ணங்கைள,	அழகற்ற
அவலட்சனமான	பழக்கங்கைள,	ெசயல்கைள	அவன்	ைகவிடட் ம்.	என் ம்
அழிவில்லாத	அவன 	உள்	இ ப்பின்	 லக்	 களான	அழைக ம்,	அ ைள ம்
இைசந் 	ெசல் ம்	ெமய்யறிைவ ம்	காண்பான்.

	

மனிதர்கள்	ஒ 	பிரிவிலி ந் 	இன்ெனா 	பிரிவிற் 	மா கிறார்கள்.	ஆனால்
	 ழப்பத்திலி ந் 	மீளவில்ைல.	பல	நிலங்களில்	பயணம்	ெசய்கிறார்கள்,	ஆனால்
ஏமாற்றேம	அவர்கைள	பின்ெதாடர்கிற .	அழகிய	மாளிைககைள	கட் க்
ெகாள்கிறார்கள்,	 ந்ேதாட்டங்கைள	நட் க்ெகாள்கிறார்கள்.	ஆனால்	சலிப்ைப ம்
வசதியின்ைமைய ம்	அ வைட	ெசய்கிறார்கள்.	ஒ வன்	தனக் ள்	உைற ம்
உண்ைமைய	நா 	பற்றிக்	ெகாள்ளாதவைர	அவனால்	ஒய்ைவ ம்	நிைறைவ ம்
எதி ம்	காண	 யா .	உள்ளத்திற் ள்	ஒ க்கமான	வாழ் 	என்ற	மாளிைகைய
கட் க்	ெகாள் ம்	ேபா 		கைறப த்த யாத	 வில்லாத	மகிழ்ச்சிைய	கண்
அைடவான்.	அதன்	பின் ,	அவன்	தன்	ஒவ்ெவா 	 ற	உலக	ெசயல்களி ம்
உரிைமயான	ெபா ட்களி ம்	அந்த	மகிழச்சி	 வதற் 	வழி	ெசய்வான்.

	

ஒ வன்	நிம்மதியாக	இ க்க	ேவண் ம்	என்றால்,	நிம்மதி	உணர்வைலகளில்	அவன்
திைளத் 	இ க்கட் ம்.	அவன்	அன்ைப	காண	ேவண் ம்	என்றால்	அன்பின்
உணர்வைலகளில்	அவன்	திைளத் 	இ க்கட் ம்.	மனித	 லத்திற் 	நன்ைம
ெசய்ய	 ைனந்தால்	தனக் 	தீைம	இைழத் 	ெகாள்ளாமல்	இ க்கட் ம்.	அவன்
தன்	ஆன்ம	 ரங்கத்ைத	ஆழமாக	ேதாண் ப்	பாரத்தால்		அவன்	எைத	கட்ட
வி ம்பினா ம்	அைத	கட் வதற் 	ேவண் ய	எல்லா	கட் மானப்	ெபா ட்கைள ம்
அங்ேக	காண்பான்	அைத	பா காப்பாக	கட் வதற் 	அ த்தளமாக	விளங் ம்
ைமயப்	பாைறைய ம்	காண்பான்.

	

ஒ வன்	உலைக	தி த்தி	நல்வழிப்ப த்த	ேவண் ம்	என் 		எவ்வள 	தான்	 யற்சி
ெசய்தா ம்	,	அவன்	தன்ைன	தி த்தி	நல்வழிப்ப த்திக்		ெகாள்ளாத	வைர
உலைக	தி த்த	 யா .	இ 	இதயத்தில்	பதிய	ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ய
ஒ 	கணித	விதியா ம்.	 ய்ைமைய	ேபாதித்தால்	ேபாதா .	இச்ைசகளில்
இ ந் 	வி பட	ேவண் ம்.	அன்பின்	மகத் வத்ைத	எ த் ைரத்தால்	ேபாதா .
ெவ ப்ைப	ைகவிட	ேவண் ம்.	 யநல	தியாகம்	 றித் 	ேபசினால்	ேபாதா ,



யநலத்ைத	 றக்க	ேவண் ம்.	ேபாற்றத்தக்க	வாழ்ைவ	வார்த்ைதகளால்
அலங்கரிக்காமல்	வாழ்ந் 	காட்ட	ேவண் ம்.

	

தன்	பாவச் ைமயின்	பாரத்ைத	இனி	ேம ம்	தாங்க	 யாத	ேபா 	அவன்
இதயத்தில்	வீற்றி க் ம்		மீட்பைன/கிறிஸ் ைவ	நாடட் ம்.	அவன 	பாரம்
ைறந் 	இதயம்	ேலசா ம்.	இறவாத	தன்ைம	ெகாண்டவர்களின்	மகிழ்ச்சி
ைனைய	அவன்	ெப வான்

	

தான்	ேசர்த்த	 ல்களின்	அறிைவ	அவனால்	 மக்க	 யாத	ேபா ,	அந்த
ல்கைள,	அவன்	அறிவியைல,	அவன்		தத் வ	ேகாட்பா கைள	 க்கி	எறிந்

தனக் ள்	வரட் ம்.	அவன்	ெவளிஉலகில்	எங்ெகங்ேகா	ேத ம்	காண	 யாத
ெதய்வீகத்	தன்ைமைய	அவ ள்ேள	காண்பான்.

	

தனக் ள்ேள	கட ைள	கண் 	உணர்ந்தவன்	கட ைள	பற்றிய	வாக் வாதங்களில்
ஈ படமாட்டான்.		அந்த	அைமதியான	வலிைமயின்	 ைனேயா ,	ஆனவ
வலிைமயின்	 ைனயினால்	அல்ல,	அவன 	வாழ் 	ஒவ்ெவா 	நா ம்	உயர்ந்த
நன்ைமைய,	ெதய்வத்தன்ைமைய	ெவளிப்ப த்தியவா 	இ க்கின்ற .	அ 	தான்
என் ம்	நிைலயான	வாழ் .
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உங்கள்	வசம்		இ க் ம்	இக்கனப்ெபா 	என்பதில்	தான்		காலம்	என்ப 	அடங்கி
உள்ள .	அ 	காலத்ைத	விட ம்	ெபரிய .	அ 	என் ம்	உண்ைமயாகேவ	இ க்க

ய .	அ 	கடந்த	காலத்ைத ம்	அறியா 	,	வ ங்காலத்ைத ம்	அறியா .
தயார்நிைலயில்	அளப்பரிய	ஆற்ற டன்	எப்ேபா ம்	இ க் ம்.	ஒவ்ெவா 	நிமிட ம்
ஒவ்ெவா 	நா ம்,	ஒவ்ெவா 	ஆண் ம்	,	அ 	 ந்த	அ த்த	கனேம,	உண்ைம
நிைலயிலி ந் 	கன 	நிைலக் 	ெசன் 	வி கிற .	நிைன களில்
ேவண் மானால்	ஓரமாக	மங்கலான	சிறிய		இடத்ைத		அ 	பி த் 	ெகாள்ளலாம்,
ஒ ேவைள	அ 	 ம்	மறக்கப்படாமல்	இ ந்தால்.

கடந்த	கால ம்	எதிர்கால ம்	கன கேள.	நிக ம்	காலேமா	அப்பட்டமான	நிதர்சன
உண்ைம.	எல்லா ம்	நிகழ்காலத்திலேய	நடக்கின்றன.	எல்லா	ஆற்றல்க ம்	எல்லா
சாத்திய க ம்	எல்லா	ெசயல்க ம்	நிகழ்காலத்தில்	தான்	நைட	ெபற	 ம்.
நிகழ்காலத்தில்	ெசயல்பட் 	சாதிக்காமல்	இ ப்ப ,		ெசயல்படாமல்	சாதிக்காமல்
இ ப்பற் 	ஒப்பா ம்.	நீங்கள்	ெசய்ய	 ந்தி க்கக்	 ய		ெசயல்கைள	பற்றிய
எண்ணங்களில்	வாழ்வ 	அல்ல 	ெசய்ய	நிைனக் ம்	ெசயல்கைள	பற்றிய
கன களில்		வாழ்வ 	 ட்டாளத்தனமா ம்.	கடந்த	கால	தவ கைள	 றித்
வ ந் வைத ம்	எதிர்க்கால		எதிர்பார்ப் கைள	நம்பி	வாழ்வைத ம்	ைகவிட்
நிகழ்காலத்தில்	ெசயல்ப வேத		ெமய்யறிவா ம்.

	

ஒ 	மனிதன்	கடந்த	கால,		எதிர்க்கால	நிைன களில்		 ழ்கியவா 		இ ந்தால்,
அவன்	நிகழ்காலத்ைத	தவற	விட் 	ெகாண் 	இ க்கிறான்,	மறந் 	ெகாண்
இ க்கிறான்.	நிகழ்காலத்தில்	தான்	எல்லாம்	சாத்தியமா ம்,	நிகழ்காலத்தில்
மட் ேம	எல்லாம்	சாத்தியமா ம்,	ெமய்யறிவின்	வழிகாட் தல்	இன்ைமயால்,
மாையயாக	ேதான் பைவகைள	உண்ைம	என	க தி,	ஒ வன்	“	நான்	அன்ேற		அ
ேபால்	ெசய்தி ந்தால்	இன் 	என்	நிைல	இன் ம்	சிறப்பாக	இ ந்தி க் ம்”
அல்ல 	“	எனக் 	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	என் 	ெதரி ம்,	அைத	நான்	நாைள
ெசய்ேவன்”	என்கிறான்.	 யநலத்தில்	திைளத் 	இ ப்பவர்களால்		நிகழ்காலத்தின்
க்கியத் வத்ைத ம்	அ ைமைய ம்	உணர்ந் 	ெகாள்ள	 யா .	நிகழ்காலம்

தான்	உண்ைமயான ,	இறந்தகால ம்	எதிர்கால ம்	நிகழ்காலத்தின்
	பிரதிபலிப் களாக	மட் ேம	இ க்க	 ம்	என்பைத	உணராமல்	இ க்கிறார்கள்.



இறந்த	கால ம்	எதிர்கால ம்	நிழல்	உ வங்களின்	பதிவாக	மட் ேம	இ க்க
ம்,	 ந் விட்டைத	எண்ணி		வ ந் வ ம்	,	 யநல	எதிர்பார்ப் களில்

ழ் வ ம்	நிழல்கேளா 	வாழ	நிைனப்பதற் 	ஒப்பா ம்				வாழ்வின்	உண்ைம
தன்ைமைய	இழப்பதா ம்.		

	

“நிகழ்கால்ம்,	நிகழ்காலம்	மட் ம்	தான	உங்கள்	வசம்

நிச்சயம்	இ ப்பதா ம்

வழி	காட்ட	வந்த	ேதவைதைய,	அவள்	விைட	ெகா த் 	ஆசிர்வதிக் ம்		வைர

பின்	ெதாடர்வ 	ேபால	அைத	பின்	ெதாட ங்கள்

எைவ	எல்லாம்	உண்ைமேயா

அைவ	இக்கனப்ெபா 	இ க் ம்.

வாடாமல்	என் ம்	இ க் ம்.

இக்கனப்ெபா தில்	உண்ைமைய	 மந்தி க் ம்	ைகேய

ஆன்மாைவ	பா காக் ம்	ைக

நடக்கப்ேபாவைத	பற்றி ம்	நடந் 	 ந்தைத ம்

பற்றி	ஏன்	கவைலப்ப கிறீர்கள்

கடந்த	கால ம்	வரப்	ேபா ம்	கால ம்	ஒன்ேற

அைவ	இரண் ம்		இக்கனப்ெபா 	தான்.”

	

மனிதனிடம்	எல்லா	ஆற் ம்	இப்ெபா 	இ க்கின்றன.	ஆனால்,	அவன்	இைத



அறியாமல்	ெசால்கிறான்	“	நான்	இன் ம்	ஒ 	வ டம்	கழித் 	சரியாக	இ ப்ேபன்,
அல்ல 	இன் ம்	இத்தைன	ஆண் களில்	சரியாக	இ ப்ேபன்”.	கட ளின்
ஆட்சியின்	கீழ்	வாழ்பவர்கள்	,	அவர்கள்	யார்	என்றால்	இக்கனப்ெபா தில்
வாழ்பவர்கள்,	அவர்கள்	ெசால் ம்	வார்த்ைதயான	“	நான்	இப்ெபா 	சரியாக
இ ப்ேபன்”	என்பதற் 	ஏற்ப	இப்ெபா தில்	எந்தப்	பாவத்தி ம்	ஈ பட	மாட்டார்கள்.
மனம்	அைலபா ம்	இடங்கைள	எல்லாம்	இைடவிடாமல்	கண்காணித் க்	ெகாண்
இ ப்பார்கள்,	கடந்த	காலம்	அல்ல 	எதிர்காலம்	இரண்ைட ம்	எட் ப்பார்க்காமல்,
இட 	 றேமா	வல 	 றேமா	தி ம்பாமல்,	 னித	தன்ைமயி ம்	அ ளி ம்	என் ம்
இ ப்பார்கள்.	இப்ெபா 	தான்	ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட	ேநரம்.	இப்ெபா 	தான்
மீள்வதற் 	உதவப்	ேபா ம்	நாள்.

	

உங்களிடம்	 றிக்	ெகாள் ங்கள்	“நான்	என 		 றிக்ேகாளில்	இப்ெபா
வாழ்ேவன்.	நான்	என 		 றிக்ேகாளில்	இப்ெபா 	ஈ ப ேவன்.	என்ைன
அதிலி ந் 	விலகச்	ெசய் ம்	எதற் ம்	நான்	ெசவிசாய்க்க	மாட்ேடன்.	நான்	என
றிக்ேகாளின்	கட்டைளைய	மட் ேம	ேகட்ப்ேபன்”.	இவ்வா 	நீங்கள்	உ தி	ஏற் க்

ெகாண் 		அைத	நீங்கள்	ெசயல்ப த்தினால்	உங்கள்	உயர்ந்த	இலக்ைக	ேநாக்கிய
பாைதயிலி ந் 	விலகி	ெசல்ல	மாட் ர்கள்.	உங்களிடம்	இ ந் 	உண்ைம	எப்ேபா ம்
ெவளிப்பட் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்.
																																																																															

	

கனமில்லாத	இதயத்ேதா 	திறந்த	ெவளிப்பாைதயில்	நான்	அ 	எ த்
ைவக்கிேறன்.

இனி	நல்லகாலம்	வர	ேவண் ம்	என் 	நான்	ேகட்கமாட்ேடன்.

நான்	நல்ல	காலம்	ஆகேவ	இ க்கிேறன்.

இனி	நான்	ெசயல்படாமல்	ேதங்கி	கிடக்க	மாட்ேடன்,	காலம்	கடத்த	மாட்ேடன்.

யார்	தயைவ ம்	எதிர்பார்க்க	மாட்ேடன்.

உள்ளத்தில்	 ப் கேளா 	ெசய்யப்ப பைவகைள



பட் யலிடப்ப ம்	 ைறகைள	விமர்சனங்கைள		

உ தியாக	அைமதியாக

திறந்த	ெவளிப்பாைதயில்	சந்திப்ேபன்	.

	

உங்கைள	அ வ களாக்கி	இன்ெனான்ைற	சார்ந் 	அதன்	தயைவ	நம்பி	இ க்க
ெசய் ம்	எந்தப்	பாைதயி ம்	பயணம்	ெசய்யாதீர்கள்.	உங்கள்	ஆன்மாைவ	கடந்த
காலம்	எதிர்காலம்	என் ம்	இ ண்ட		நிலங்க க் ள்	அைழக் ம்	 க்
பாைதகளில்	தி ம்பிவிடாதீர்கள்.	உங்க டன்		என் ம்	உைற ம்	ெதய்வீக	ஆற்றல்
இப்ேபாேத	ெவளிப்படட் ம்.	திறந்த	ெவளிக் ள்	வா ங்கள்.	நீங்கள்	எ வாக
ேபாகிறீர்கேளா,	எ வாக	ேவண் ம்	என் 	வி ம் கிறீர்கேளா	அ 	ேபால்
இப்ேபாேத	ஆகலாம்.	சாதைன	தள்ளிப்ேபாவதற் 	காரணம்	 யற்சிைய
	தள்ளிப்ைவப்ப 	தான்.	தள்ளி	ைவப்பதற் 	சக்திைய	ைவத்தி க் ம்	நீங்கள்
அைத	சாதிப்பதற் ம்	சக்திைய	ைவத் 	இ க்கிறீர்கள்.	 யற்சி	சாதைனைய
பைடக் ம்.	 யற்சியின்	அள க் 	ஏற்றவா 	சாதைன ம்	உட க் 	உடேன
	உ வா ம்.	இந்த	உண்ைமைய	உணர்ந் க்	ெகாள் ங்கள்.	எப்ப பட்ட	இலட்சிய
மனிதராக	வாழ	ேவண் ம்	என் 	கன 	கண் ர்கேளா	அ 	ேபால	இன்ேற	வாழ

ம்,	ஒவ்ெவா 	நா ம்	வாழ	 ம்.

அறெநறி,	நல்	ஒ க்கம்	என்ப 	பாவத்ேதா 	ஒவ்ெவா 	நா ம்	ேபாரி வதா ம்.
ஆனால்,	 னிதத்தன்ைம	என்ப 	பாவத்ைத	அறேவ	விட் 	வில வதா ம்.
பாவமானைத	ஏெர த் 	பார்க்க	ஒ வ மின்றி	வழிஓரங்களில்	தானாக	சாக
வி வதா ம்.	இைத	ெசய்ய	 ம்.	ஆனால்	இக்கனப்ெபா தில்	வாழ்ந்
மட் ேம	இைத	ெசய்ய	 ம்.	உங்கள்	ஆன்மாவிடம்	“	நாைள	நீ	களங்கமற்
பரி த்தமாக	ேவண் ம்	“	என் 	 றாதீர்கள்.	ஆனால்	“	இப்ெபா ேத	நீ
களங்கமற் 	பரி த்தமாக	இ ”	என் 	 ங்கள்.	நாைள	என்ப 	எதற் ேம
	தாமதமா ம்.	நாைள	என்பதில்	உதவிைய ம்	அைடக்கலத்ைத ம்
ேத கின்றவைன	ேதால்வி	பின்	ெதாட ம்.		அவன்	இன் 		விழ	ேந ம்.

	

ேநற் 	விழ	ேநரிட்டதா?	ெப ம்	பாவம்	ஏேத ம்	ெசய் 	விட் ர்களா?	அைத
உணர்ந்த	அந்தக்கனேம	உடன யாக	ஒேரய யாக	அைத	நிைனவில்	இ ந்
அகற்றி	விட் 	இப்ெபா தில்	பாவங்கைள	ெசய் விடாமல்	உங்கைள	தற்காத் க்
ெகாள் ங்கள்.	நீங்கள்	கடந்தைத	எண்ணி	வ ந்திக்	ெகாண் க் ம்



ேவைளயில்,	உங்கள்	ஆன்மாவின்	வாயிற்க்கத கள்	காவல்	காக்கப்படாமல்
	இ க்கின்றன.	எனேவ,	பாவம்	அந்த	ேநரம்	உள்ேள	 ைழயக் ம்.	தி த்தி
அைமக்க	 யாத	கடந்த	காலத்ைத	நிைனத் 		வ ந் வதால்	நீங்கள்	ேமல்
எழப்ேபாவ 	இல்ைல.	ஆனால்,	தி த்தி	அைமக்க	 ந்த	இப்ெபா தில்
வாழ்வதால்	நீங்கள்	ேமல்	எ வீர்கள்.

	

இப்ெபா 	 யற்சியில்	ஈ ப்ப வ 	என் ம்		ேநர்வழிைய	வி ம்பாமல்	காலம்
கடத் வ 	என் ம்	 க் 	வழிைய	வி ம் ம்	 ட்டாள்	மனிதன்,	“நாைள	நான்
சீக்கிரம்	எ ந் 	இ ப்ேபன்	,	நாைள	என்	கடைன	எல்லாம்	அைடத் 	வி ேவன்,
நாைள	என்	ேநாக்கங்கைள	எல்லாம்	ெசயல்ப த் ேவன்”	என்கிறான்.
இக்கனப்ெபா தின்	அளவிட	 யாத	 க்கியத் வத்ைத	உணர்ந்த	ெமய்யறி
மிக்க	மனிதன்,	இன் 	சீக்கிரம்	எ கிறான்,	இன் 	கடைன	ஏற்ப த்திக்
ெகாள்ளாமல்	இ க்கிறான்,	இன் 	தன 	ேநாக்கங்கைள	ெசயல்ப த் கிறான்.
வலிைம ம்	நிம்மதி ம்	அவன்	 டேவ	இ க்க	அவன்	சாதைனகைள	அ வைட
ெசய்கிறான்.

	

இப்ெபா 	ெசய்வ 	 ன்	நிற் ம்.	நாைள	ெசய்யப்	ேபாவ 	 ன்	ேதான்றா .
இன் ம்	வராத	ஒன்ைற	பற்றி		கவைலப்பட் 	ெகாண் 	இ க்காமல்	வந் 	விட்ட
ஒன்ைற	கவனிப்ப 	அறி ைடைமயான	ெசயலா ம்.	வந் விட்ட	அந்த	ஒன்ைற
ஆன்ம	மதிப் டன்	அ கி,	மனம்	 விந்த		 யற்சி டன்,	எந்த	 ைற ம்	 வதற்
இடமளிக்காமல்,	பின்னால்		எந்த	வைகயி ம்	வ ந்த	ேதைவயில்லாத	அள க்
கவனமாக	அதில்	ஈ பட	ேவண் ம்.

	

மனிதன 	ஆன்மீக	விழிப் ணர் 	தான்	என்ற	மாையயினால்	ஆன	ேமகங்களால்
ழப்பட் 	ஆழ்ந்த	ெதளி 	இல்லாமல்	இ ப்பதால்	அவன்	 கிறான்		“	நான்

அந்த	 றிப்பிட்ட	ஆண் ன்	அந்த	 றிப்பிட்ட	நாளில்	பிறந்ேதன்.	எனக்
விதிக்கப்பட்ட	 றிப்பிட்ட	நாளில்	இறந் 	வி ேவன்”.	ஆனால்	,	அவன்	பிறக்க ம்
இல்ைல.	இறக்கப்ேபாவ ம்	இல்ைல.	என்ெறன் ம்	நிைலயாக	இ க்கப்ேபா ம்
ஒன்ைற	எப்ப 		பிறப் ,	இறப் 	என்ற	நிைலக் 	உட்ப த்தி	அடக்கி	விட	 ம்?
மனிதன்	மாையகைள ம்	ெபாய்த்	ேதாற்றங்கைள ம்	தன்னிடமி ந் 	 க்கி
எறியட் ம்.	அப்ெபா 	அவன்	உணர்வான்,	இந்த	உடலின்	பிறப் ம்	இறப் ம்
	பயணத்தில்	நிக ம்		ெவ ம்	சம்பவங்கள்	மட் ேம,	அைவ	பயணத்தின்



ஆரம்பேமா	 ேவா	அல்ல	என் .

	

மனிதன்,	கடந் 	விட்ட	மகிழச்சியான	ஆரம்பங்கைள	பின்	ேநாக்கி	பார்க்கிறான்.
வரக் ய	 க்கமான	 கைள		 ன்	ேநாக்கி	பார்க்கிறான்.	எனேவ,	அவன்
கண்கள்	நிகழ்	காலத்ைத	காண	 யாமல்	இ க்கின்றன.	தன்	ஆன்மா
நிரந்தரமான 	என்பைத	அவனால்	ஏற்க	 யவில்ைல.	என்ெறன் ம்	ஒலித் க்
ெகாண் க் ம்		ெதய்வீக	இன்னிைசைய	அவன்	ெசவிகளால்	ேகட்க

யவில்ைல.	நிகழ்	காலத்திற் 		இ கிப்	ேபா ள்ள	அவன 	இதயம்	நிம்மதியின்
ஓைசகேளா 	இணங்கி	 க்க	ம க்கின்ற .

	

இப்பிரபஞ்சம்	எைவ	எல்லாம்	ெகாண் 	இ க்கின்றேதா	அைவ	எல்லாவற்ேறா ம்
இப்ேபா ம்	இ க்கின்ற .		ேபராைச		எண்ணங்கள்	ெகாண் 	ேபாரா வைத	,
யநலத்திற்காக	 க்கப்ப வைத,	கடந் 	ெசன் விட்ட	தவ க்காக	வ ந் ம்
ட்டாள்தனத்ைத	எல்லாம்	ைகவிட் விட் ,		ஏ,	மனிதா,	உன்	ைககைள	நீட்

ெமய்யறி 	கனிகைள	ெபற் க்	இக்கனப்ெபா தில்	நிம்மதிேயா 	வாழ	வா.

	

இப்ெபா 	ெசயல்ப ங்கள்,	ஆ!	எல்லாம்	நிைறேவ கிற .

இப்ெபா 	வா ங்கள்	–	உங்களின்		ேதைவகள்	உங்கைள	 ற்றி ம்	இ க்கின்றன.

இப்ெபா 	நீங்கள்	நீங்களாகேவ	இ ந் 	உங்களிடம்	எந்த	 ைற ம்	இல்ைல
என் 	உண ங்கள்.
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வாழ்க்ைக	எளிைமயான .	வாழ் 	எளிைமயான .	பிரபஞ்சம்	எளிைமயான .
அறியாைமயினா ம்	 ய	மாையயினா ம்	தான்	 ழப்பம்	உ வாகிற .	லா	ஓட்சின்
“	எல்லாம்	எளிைமயானைவேய”	என்ற	ெசாற்ெறாடர்	பிரபஞ்சத்ைத		உள்ளவாேற
ேநாக் வதால்	எ வதா ம்,	அ 	எவ்வா 	ேதாற்றமளிக்கிற 		என்
ேநாக்கியதால்	எ ந்த 	அல்ல.	மனிதன்,	தாேன	உ வாக்கி ள்ள	மாையகள்
என் ம்	வைலபின்னலின்	ஊடாக	காண்பதால்	வாழ்ைவ	ஒ 	அவிழ்க்க	 யாத
சிக்கலாக ம்	ஆராய்ந் 	விைட	காண	 யாத	 திராக ம்	காண்கிறான்.	அவேன
உ வாக்கி ள்ள	இந்த	ஆழமான	 ழப்பங்களில்	 ழ்கி	ேபாகிறான்.	மனிதன்
	ஆனவ	அகம்பாவத்ைத	ைகவி ம்	ேபா 	இந்த	பிரபஞ்சத்ைத		 ழப்பம்	நீங்கிய
எளிைமயின்	ேபரழகில்	காண்கிறான்.	மனிதன்	“நான்”	“என ”	என்கிற
மயக்கத்திலி ந் 	வி படட் ம்.	அதிலி ந் 	 டேவ	எ கின்ற		எல்லா	வைகயான
மாய	ேதாற்றங்களில்	இ ந் ம்	வி ப்ப வான்.	மீண் ம்	 ழந்ைதைய	ேபால
ழப்பமற்ற	மனநிைலைய	ெபற் 	”எல்லாம்	எளிைமேய”	என்ற	நிைலக்

தி ம் வான்.

	

ஒ 	மனிதன்	தன்ைன	பற்றிய	 ய	அபிமான	எண்ணங்கைள	 வ மாக
	 றப்பதில்	ெவற்றி	ெப ம்	ேபா 	இந்த		பிரபஞ்ச	நிகழ் கைள	ெதளிவாக
பிரதிபலிக் ம்	கண்ணா யாகிவி கிறான்.	அவன்	விழிப் ணர் 	ெபற் 	விட்டான்.
இனி,	அவன்	வாழ்வான ,	கனவில்	அல்ல,	உண்ைம	நிைலயில்	மட் ேம	இ க் ம்.

	

பித்தாகாரஸ்	இந்த	 	உலகத்ைத	பத் 	எண்களாக	கண்டார்.	ஆனால்	இன் ம்
எளிைமப்ப த்தி	 	உல ம்	”	ஒன் ”	என்ற	எண்ணில்	அடங்கி	இ ப்பைதக்
காண	 ம்	.	காரணம்,	எல்லா	எண்க ம்,	அவற்றின்	அளவிட	 யாத	 ட்
வ வங்க ம்	ஒன் டன்	ஒன் 	ேசர்வதாேலேய	ஏற்பட் ள்ளன.

	

வாழ் 	 ண் 	 ண்டான	கண்ேணாட்டத் டன்	வாழப்படாமல்	 ைமயான
கண்ேணாட்டத் டன்	வாழப்படட் ம்.	அப்ெபா 	 ைமயின்	எளிைம
ெவளிப்ப ம்.	ஒ 	 ண் க் ள்	எப்ப 	 ைம	அடங் ம்?	ஆனால்	அந்த



ைமக் ள்	 ண் 	அடங்கி	வி ம்	என்ப 	எவ்வள 	எளிய	உண்ைம.	பாவம்
எவ்வா 	 னித	தன்ைமைய	உணர	 ம்.	ஆனால்	 னித	தன்ைம	எவ்வள
எளிதாக		பாவத்ைத	உணர்கின்ற .	எவன்	பரந்த	ஒன்றாக	வி ம் கின்றாேனா
அவன்	 கிய	ஒன்ைற	ைகவிடட் ம்.	வட்டம்	எந்த	வ வத்திற் ள் ம்
அடங்கா .	ஆனால்	எல்லா	வ வங்க ம்	வட்டத்திற் ள்	அடங் ம்.	எந்த
வண்ணத்திற் ள் ம்	ஒளிக்கதிர்கள்	சிைறப்பட் 	இ க்கவில்ைல.	ஆனால்	எல்லா
வண்ணங்க ம்	ஒளிக்கதி க் ள்	ெபாதிந் 	இ க்கின்றன.	ஒ 	மனிதன்	தன்
யத்தின்	எல்லா	வ வங்கைள ம்	ஒழித் 	கட்டட் ம்.	அப்ேபா 	 ைறகளற்ற

வட்டத்ைத	அவனால்	உணர	 ம்.	ஒ வன்	தன்		இ ப்பின்	அைமதியில்
பல்ேவ 	வண்ணங்களால்	ஆன	ஆைசகைள ம்	எண்ணங்கைள ம்	 ழ்க கட் ம்.
அவன்	ெமய்யறிவின்	ெவந்நிற	ஒளியால்	 ழப்ப வான்.	 ைமயான	ஒ 	இைச
பண்ணில்	ஓர்	ஒற்ைற	இைச	க வியின்	ஓைச	மறக்கப்பட் 	இ ந்தா ம்	அந்த
இைச	ெமட் ல்	அ 	பிரிக்க	 யாத	வைகயில்	கலந் 	இ க்கிற .	ஒற்ைற
நீர்த் ளி	கட க் ள்	தன்ைன	ெதாைலத் க்	ெகாண் 	ெப ம்	பயன்
அளிக்கிற .	மனித லத்தின்	இதயத்தின்	மீ 	இரக்கம்	சிந்தி	ஒன் ப ங்கள்.
வர்கத்தின்	ெதய்வீக	இைச	உங்கள்	வாயிலாக	மீண் ம்	ெவளிப்ப ம்.

எல்ைலயில்லாத	ேபரன்ைப	எல்ேலார்	மீ ம்	ெச த் ங்கள்.	அந்த	ெசயலில்	உங்கைள
நீங்கள்	மறந் 	வி ங்கள்.	நீங்கள்	ஆற் ம்	பணி	நிைலத்த	பயைன	அளிக் ம்.
ஒற்ைற	நீர்த் ளியாக	இ க் ம்	நீங்கள்	ேபரானந்தக்	கடலில்	ஒன்றறக்	கலந்
வி வீர்கள்.		

	

மனிதன்	ெவளி ற	எல்ைலகளில்	அைலந் 	திரிந் ,	அங் 	நில ம்	 ழப்பம்	மி ந்த
நிைலைய	அ பவித்த	பின் 	தான்	அவன்	தன்	உள்ைமயத்தில்	இ க் ம்
	எளிைமயான	ெதளிந்த	நிைலைய	காண		ேவண் ம்	என் ம்	ஆவல்	பிறந்
	ேதடலில்	ஈ ப கிறான்.	கணித	விதிப்ப 	தன்ைன	பற்றி	உணராமல்	உலைக	பற்றி
உணர்வ 	சாத்தியமல்ல	என்பைத	மனிதன்	அறி ம்	ேபா 	தான்,	எளிைமயான
	அந்த	ெதளிந்த	நிைலைய	அைடவதற் ரிய	பாைதயில்	அ 	எ த் 	ைவக்கிறான்.
அவன்	உள்	இ ந் 	மலர	ஆரம்பிக்கின்றான்.	அவன்	மலர்ந் 	விரிய	விரிய		
உலைக ம்	தன் ள்	ஏற்கிறான்.

	

கட ைள	பற்றிய	ஊகங்களில்	ஈ படாமல்,	எல்லாவற்ைற ம்	த ம்	நன்ைம	உங்கள்
உள்	உைறவைத	பா ங்கள்.	அப்ேபா 	நீங்கள்	கட ள்	தன்ைம டன்	ஒன்றிவிட்டைத
அறிந் 	,	ஊகங்களினால்	ஆன	கட ைள	பற்றிய	வாக் வாதங்களில்	ஈ ப வதன்
ெவற் த்	தன்ைமைய	நீங்கள்	உணர்வீர்கள்.



	

எவன்	தன்	இரகசியமான	இச்ைசகைள,	ேபராைசகைள,	ேகாபத்ைத,	பலவற்ைற ம்
பற்றிய	தன 	ஆனவமான	க த் க்கைள	ைகவிட	மாட்டாேனா	அவனால்	எைத ம்
	காணேவா		ெதரிந் 	ெகாள்ளேவா	 யா .	கல் ரிகள்	அவ க் 	பட்டங்கள்
அளித்தா ம்	ெமய்யறி 	பள்ளியில்	அவன்	இன் ம்	ேசாம்பித்	திரி ம்
மாணவனாகத்	தான்	இ க்கிறான்.

ஒ வன்	அறிவின்	திற ேகாைல		அறிய	ேவண் ம்	என்றால்	அவன்	தன்ைன
அறிந் 	ெகாள்ளட் ம்.	நீங்கள்,	உங்கள்	பாவங்களாக	இல்ைல.	அைவ	உங்களின்
ஒ 	ப தி ம்	அல்ல.	அைவ	எல்லாம்	நீங்கள்	வி ப்பம்	ெகாள்ள	ஆரம்பித்த
ேநாய்கள்.	அந்த	பாவங்கைள	பி த் க்	ெகாண் 	ெதாங் வைத		நி த் ங்கள்.
அைவ ம்	உங்கைள	ெதாற்றிக்	ெகாள்வைத	நி த்திவி ம்.	உங்கைள	பற்றி
ெகாள்ள	 யாமல்	அைவ	கீேழ	வி கட் ம்.	உங்களின்	உண்ைம	ேதாற்றம்
ெவளிப்பட்டட் ம்.	 ைமயாக	ஆராய்ந் 	கா ம்	பார்ைவ,	அைசக்க	 யாத
உ தி டன்	 ய	ேகாட்பா கள்,	நிைலயான	வாழ் ம்	நிைலத்த	ெப 	நன்ைம ம்
ெகாண்டவராக	உங்கைள	நீங்கள்	அறிவீர்கள்.

	

மனத் க்கண்	மா 	நிைறந்தவன்	அவ்வா 	இ ப்ப 	தான்	தன 	இயற்ைக	நிைல
என் 	க கிறான்,	ஆனால்	மனத் க்கண்	மாசிலான்	தன 	 ய்ைம	நிைலைய
அறிந் 	ெகாள்வேதா ,	மைறக் ம்	திைரகள்	ஒவ்ெவான்ைற ம்	ஊ வி
மற்றவர்கைள ம்	 ய்ைமயானவர்களாகேவ	காண்கிறான்.	மனத் ய்ைம	மிக
எளிைமயான ,	அதன்	எளிைமேய	அதற் 	ேபா மான ,	அதற் ம்	ேமலாக	ேவ
எந்த	வாக் 	வாதத்தின்	ஆதர ம்	அதற் 	 ைன	நிற்கத்	ேதைவயில்ைல.	மனமா
வைரயைற	ெசய்ய	 யாத	அள 	 ழப்பமான .	அ 	தன்ைன
தற்காத் க்ெகாள்ள	எப்ேபா ம்	வாக் வாதத்தில்	ஈ பட் க்	ெகாண்ேட
இ க் ம்.	உண்ைம	தானாக	வா ம்.	பழி	 றாத	வாழ்ேவ	உண்ைமக்கான	சாட்சி.
மனிதர்களால்	தங்க க் ள்	உண்ைமைய	கா ம்	வைர	அைத	அவர்களால்	ேவ
எங் ம்	காண	 யா ,	அதன்	சாட்சிைய	ஏற்க	மாட்டார்கள்.	உண்ைமைய	ஒ வன்
உணர்ந்த	பின்	மனிதர்கள்	 ன்	அவன்	அைமதியாகிறான்.	உண்ைம	எந்த	அள
எளிைமயான 	என்றால்	வாக் வாதங்க ம்	விளம்பரங்க ம்	இ க் ம்
இடங்களில்	அைத	காண	 யா .	எந்த	அள 	அைமதி	என்றால்	அ 	ெசயலில்
மட் ேம	ெவளிப்ப ம்.

	



இயற்ைகயான	அந்த		எளிைம	 ணத்ைத	ஒ வன்	உணர	ேவண் ம்	என்றால்,
அவன்	இ க	பற்றி	இ க் ம்	எல்லாவற்ைற ம்	-ஒன் 	விடாமல்,	ைகவிட
ேவண் ம்.	மிகப்	ெபரிய	வைளவின்	வலிைமக் 	காரணம்	அ 	அதன்	கீழ்
ெவ ைமயாக	இ ப்ப 	தான்.	ெமய்யறி 	உைடயவன்	வலிைமயானவனாக ம்
வீழ்த்தப்பட	 யாதவனாக ம்	இ ப்பதற் 	காரணம்	அவன்	தன்ைன	எப்ேபா ம்
ெவ ைமப த்திக்	ெகாள்வ 	தான்.

	

கனி ,	ெபா ைம,	அன் ,	இரக்கம்,	ெமய்யறி 	ஆகிய	 ணங்கள்	எளிைமயில்
	ேமேலாங்கி	இ க்கின்றன.	களங்கம்	கற்பிக்கின்றவர்களால்	அதன்	சிறப்ைப	உணர

யாததற் 	இ 	தான்	காரணம்.	ெமய்யறிவால்	மட் ேம	ெமய்யறிைவ	உணர
ம்.	எனேவ	 ட்டாள்	 கிறான்,														“	ெமய்யறி 	ெபற்றவர்கள்	யா ேம

இல்ைல”	என் .		 ைறகைள	தன் ள்	நிைறத் 	ைவத் 	இ ப்பவன்	 கிறான்
“	எந்த	மனித ம்	சரியானவனாக	இ க்க	 யா ”,	எனேவ	அவன்	இ க் ம்
இடத்திலேய	இ க்கிறான்.	சீறிய	ெநறிகைள	கைடபி ப்பவ டன்	இவன்	வாழ்	நாள்

வ ம்	வாழ்ந்தா ம்	இவனால்	அவன 	ேநர்ைமைய	உணர	 யா .	கனிைவ
அவன்	ேகாைழத்தனம்	என்பான்.	ெபா ைம,	அன் ,	இரக்கத்ைத	பலவீணம்
என்பான்.	ெமய்யறி 	அவ க் 		 ட்டாள்த்தனமாகத்	ேதான் ம்.	 ைறயின்றி
ேவ ப த் ம்	தன்ைம	 ைமக்ேக	உரிய ,	ப திக க் 	உரியைவ	அல்ல.
எனேவ	தான்	மனிதர்களிடம்	எைட	ேபாட் 	தீர்ப்ைப	அளிக் ம்	உரிைம	உங்க க்
வழங்கப்படவில்ைல	என	வலி த்தப்ப கிற .	எ 	சரியான	வாழ்ேவா	அைத
அவர்கள்	 தலில்	வாழ்ந் 	தங்கள்	வாழ்வில்	அைத	ெவளிப்ப த்தட் ம்.

	

எளிைமைய	கைடப்பி க் ம்	ேபா ,	 	மைறக் ம்	திைரகள்	விலகி	ெதளிவான
காட்சி	பிறக் ம்.	எவன்	தனக் ள்	உைற ம்	உண்ைமைய	கண் 	விட்டாேனா	அவன்
பிரபஞ்ச	இ ப்பில்	உைற ம்	உண்ைமைய ம்	கண் விட்டான்.	தன 	உள்ளத்திற் ள்
ஆன்மீக	இதயத்ைத	உணர்ந் 	ெகாள் ம்	ேபா 	எல்லா	இதயங்கைள ம்	உணர்ந்
ெகாண்டவன்	ஆகிறான்.	தன 	எண்ணங்கைள	கட் 	ஆளத்	ெதரிந்தவன்,	மற்ற
மனிதர்களின்	எண்ணங்களின்	மீ ம்	உரிைம	ெகாண் 	இ ப்பான்.	எனேவ,	ஒ
நல்ல	மனிதன்	தன்ைன	எப்ேபா ம்	தற்காத் க்	ெகாள்ள	மாட்டான்.	மற்ற
மனங்கைள	தன 	வி ப்பத்ேதா 	இணங் மா ச்	ெசய்வான்.
																																																																																							

	



கலக்கமாக	இ ப்பைவகைள	கடக் ம்	ேபா 		பிரச்சிைனகள்	ேமல்	எ ந் 	மீண்
வ ம்.	பிரச்சிைனகைள	கடக் ம்	ேபா 	நன்ைம	ேமல்	எ ந் 	மீண் 	வ ம்.
நன்ைமைய	அைட ம்	ேபா 	எல்லா	பிரச்சிைன ம்	தீர்ந் 	இ க் ம்.	எனேவ,	ஒ
நல்	மனிதன்	மாையகைள	அழித் 	ஒழித்தவன்	என் 	 றப்ப கிறான்.	பாவங்கள்
இல்லாத	ேபா 	எந்த	பிரச்சிைன	மனைத	வாட்ட	 ம்.	மிக	சத்தத் டன்
ஓய்வின்றி		ேத க்	ெகாண் 	இ ப்பவர்கேள,	உங்கள்	இ ப்பின்	 னித	அைமதியில்
இைளப்பா ங்கள்.	நீங்கள்	களங்கமற்ற	நன்ைமைய	காண்பீர்கள்.	மாயத்திைரகள்
எல்லாம்	வில ம்.	ெபா ைம,	அைமதி,	நிைறவின்	ேபரழகில்	அ 	எ த்
ைவப்பீர்கள்.	பரி த்தமான	நன்ைம ம்		எளிைமயின்	இயல் ம்	ெவவ்ேவறானைவ
அல்ல,	இரண் ம்	ஒன் 	தான்.
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ஒ 	மனிதன்		தன்	உைடைமகள்,	தன்	உடல்,	அவன்	வா ம்	 ழ்நிைல	,	 ற் றம்,
மற்றவர்கள்	அவன்	மீ 	ெகாண்ட	க த் க்கள்,	அவர்கள 	அ ைற,
மேனாபாவம்	ஆகியவற்றால்	பாதிக்கப்படாதவனாக	இ க்க	ேவண் ம்.	அவன்
இவ்வா 	இ க் ம்	வைர,	அவன்	வலிைமயானவேனா	உ தியானவேனா	இல்ைல.
அவன்	தன் ைடய	ஆைசகைள ம்	க த் க்கைள ம்	 ட	விட் விட் 	ேமல்
எ ந்தவனாக	இ க்க	ேவண் ம்.	அவ்வா 	இ க் ம்	வைர,	அவன்	ெமய்யறிைவ
ெபற்றவனாக	இ க்க	 யா .		

	

தன்	உைடைமக டன்	தன்ைன	அைடயாளப்	ப த்திக்ெகாள்பவன்,
அவ் ைடைமகள்	அவைன	விட் 	நீங்கினால்	எல்லாேம	நீங்கியதாக	உணர்வான்;
ழ்நிைலயின்	கட் ப்ப்பாட் ல்	ஆட் ைவக்கப்ப ம்	ெபாம்ைமயாக	தன்ைன

க பவன்	ஒவ்ெவா 	சிறிய	 ழ்நிைல	மாற்றத்தா ம்	 ட		வலிைமயின்றி
அைலகழிக்கப்ப வான்.	மற்றவர்களின்	தயைவ		எதிர்பார்த் 	நம்பியி ப்பவன்
வாழ் ,	ஏமாற்ற ம்	வலி ம்	நிைறந்ததாக	இ க் ம்.

	

ஒவ்ெவா 	 றச் ழ்நிைலயில்	இ ந் ம்	தன்ைன	வி வித் க்	ெகாண்
உள்ளத்தின்	அறெநறிகளால்	பா காப் 	அரைன	அைமத் 	ெகாள்வேத	என் ம்
ைனநிற் ம்	ெமய்யறிவா ம்.	இத்தைகய	ெமய்யறிைவ	ஒ வன்	ெபற்றி க் ம்

ேபா ,	அவன்	ெசல்வச்	ெசழிப்பில்	இ ந்தா ம்	சரி,	வ ைமயில்	இ ந்தா ம்	சரி,
எந்த	ெபா ளாதார	நிைல ம்	அவனிடம்	எந்த	மாற்றத்ைத ம்	ஏற்ப த்த	 யா .
ஒன்றினால்	அவன 	வலிைமைய	 ட்ட	 யா ,	மற்ெறான்றினால்	அவன்
அவன 	நிதானத்ைத	இழக் ம்	ப 	ெசய்ய	 யா .		உள்ளத்தில்	களங்கமற்
இ ப்பவன்	ேமல்	ெசல்வத்தின்	மி தியால்	எந்த	களங்கத்ைத ம்	 மத்த	 யா .
தன்	ஆன்மாவின்	ேகாவிைல	இழி ப த்த	ம கின்றவைன	ெசல்வத்தின்
ைறபா களால்		இழி ப்ப த்த	 யா .

	



றப்ெபா ட்களாேலா	அல்ல 	 ற	நிகழ் களாேலா	அ ைமப்ப த்தப்படாமல்
அத்தைகய	ெபா ட்கைள,	நிகழ் கைள	உங்கள 	நன்ைமக்காக	பயன்ப த்திக்
ெகாள்வ ,	அவற்றிலி ந் 	நீங்கள்	கற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ய	பாடங்கைள
கற் க்	ெகாள்வ 	என்ப 		ெமய்யறிவா ம்.	ெமய்யறி 	உைடயவர்கள்	நடக் ம்
யாைவ ம்	நன்ைமக்காக	நடப்பதாகேவ	க வார்கள்.	அவர்கள்	தீைமைய	எதி ம்
உற் 	ேநாக்காமல்	இ ப்பதால்	அவர்களின்	ெமய்யறி 	ஒவ்ெவா 	நா ம்
வளர்கிற .	அவர்கள்	எல்லாவற்ைற ம்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்கிறார்கள்,	ஆனால்
எதற் ம்	அ ைமயாகாமல்	அவற்ைற	தங்கள்	கால யில்	ேபாட் 	வி கிறார்கள்.
அவர்கள்	ெசயத	தவ கைள	ெசய்த	உடேனேய	உணர்ந் 	வி கிறார்கள்,	அவர்கள்
கற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ய	 க்கிய	பாடமாக	அைத	ஏற் க்ெகாள்கிறார்கள்.
ெதய்வீக	ெசயல்பாட் ல்	எந்த	தவ ம்	இ க்கா 	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்கிறார்கள்.
ெதய்வீக	கட்ெடா ங்ைக	ேநாக்கி	அவர்கள்	விைரவாக	ெசல்கிறார்கள்.	அவர்கள்
யாரா ம்	ஆட் விக்கப்படாமல்	இ க்கிறார்கள்,	ஆனால்	எல்ேலாரிட ம்
கற் க்ெகாள்கிறார்கள்.	அவர்கள்	அன்ைப	யாரிட ம்	எதிர்ப்பார்ப்ப 	இல்ைல.
ஆனா ம்	அன்ைப	எல்ேலா க் ம்	வழங் கிறார்கள்.	கற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்,
ஆனால்	அவற்றால்	ஆட் விக்கப்படாமல்	இ ப்ப ;	அன் 	கிைடக்காத	இடத்தி ம்
அன்ைப	ெகா ப்ப 	;	இவற்றில்	தான்	ஒ 	மனிதைன	என் ம்	ைகவிடாத	ஆற்றல்
அடங்கி	இ க்கிற .	எவன்	ஒ வன்	தன்	இதயத்தில்	“	நான்	எல்லா
மனிதர்க க் ம்	கற் க்	ெகா ப்ேபன்,	எவரிடத் ம்	கற் க்	ெகாள்ள	மாட்ேடன்”
என் 	 றிக்	ெகாள்கிறாேனா,	அவன்	அத்தைகய	மனநிைலயில்	இ க் ம்	வைர
அவனால்	கற் க்ெகா க்க ம்	 யா 	,	கற் க்ெகாள்ள ம்	 யா ,	ஆனால்
அவன 	 ட்டாள்தனத்தில்	நிைலத் 	இ ப்பான்.

	

எல்லா	விதமான	வலிைமைய ம்	ெமய்யறிைவ ம்,	எல்லா	வைகயான		ஆற்றைல ம்
அறிைவ ம்,		ஒ 	மனிதன்	தனக் ள்	காண	 ம்,	ஆனால்	அவன்
ஆனவத்ேதா 	இ ந் 	ெகாண்ேட	அைத	காண	 யா ,	அவன்
கற் க்ெகாள் ம்	வி ப்பத்ேதா 	இ ந் 	பணிவி ம்	ஒ க்கத்தி ேம	அைத
காண	 ம்.	அவன்	உயர்ந்தைவகளிடம்	பணிைவ	கைடபி த் 	கற் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்.	தாழ்ந்தைவகளிடம்		தன்ைன	ெப ைமப த்திக்	ெகாண் க்கக்
டா .	எவன்	ஆனவத்தின்	மீ 	நின் க்ெகாண் 	அவன்	மீ 	 மத்தப்ப ம்

உண்ைமயான	 ற்றச்சாட் க்கைள	ம க்கின்றாேனா,	அறி ைரகைள ம்	அ பவ
பாடங்கைள ம்	ஏற்காமல்	நிராகரிக்கின்றாேனா,	அவன 	வீழ்ச்சி	நிச்சயம்.	ஓ		,
அவன்	ஏற்ெகனேவ	வி ந் 	விட்டான்.	ஒ 	மிகப்	ெப ம்	ஆசான்	தன்	சீடர்களிடம்
	“	எவன்	தனக் 	தாேன	ஒளி	விளக்காக	இ ந் 	ெகாள்கிறாேனா,	தன்	மீேத
நம்பிக்ைக	ெகாள்கிறாேனா,	ெவளி	இ க் ம்	ஆதர கைள	நம்பிக்	ெகாண்
இராமல்,	தான்	மீள்வதற்கான	வழிைய	உண்ைமயின்	ஒளியிலி ந் 	விலகாமல்



அந்த	உண்ைமயின்	பாைதயில்	மட் ேம	ேத கின்றாேனா,	உதவிகைள	தன்ைன
தவிர	ேவ 	எவரிட ம்	எதிர்ப்பார்க்காமல்	இ க்கின்றாேனா,	அவேன,	என 	,
சீடர்களில்	மிக	உயரிய	இடத்ைத	அைடவான்.	ஆனால்	அவனிடம்	கற் க்
ெகாள் ம்		 யற்சி ம்,	வி ப்ப ம்	இ க்க	ேவண் ம்”	என் 	 றியி க்கிறார்.
ெமய்யறி 	உைடயவன்	கற் க்	ெகாள் ம்	பணிவான	ஆர்வத்ேதா 		இ ப்பான்.
கற் த்	த ம்	ஆனவ	ஆர்வத்ேதா 	இ க்க	மாட்டான்.	காரணம்,	ஒவ்ெவா
மனிதன 	உள்ளத்தி ம்	அவ க் 	ேவண் யைத	கற் க்	ெகா க்க	 ய
ஆசான்	 யி ப்பைத,	அைத	ஒ வா 	எல்ேலா ம்		உணரத்	தான்	ேவண் ம்,
என்பைத	அவன்	அறிவான்.	 ட்டாள்,	வீண்	ஆராவாரத்தால்	ெபரி ம்	வழி
நடத்தப்ப வதால்,	கற் த்	தர	ேபராவல்	ெகாள்கின்றான்.	தாழ்ைம	உணர்ேவா
கவனிக் ம்	ஆன்மாவிற் 	ெமய்யறிைவ	ேபாதிக் ம்	 னித	ஆசான்	உள்ளத்தில்
இ ப்பைத,	அவன்	இன் ம்	உணராததால்,	அவன்	கற் 	ெகாள்வதில்	ஆர்வமின்றி
இ க்கின்றான்.	தன்னம்பிக்ைகேயா 	இ ங்கள்,	ஆனால்	உங்கள்	தன்னம்பிக்ைக
னிதமானதாக	இ க்கட் ம்,	 யநலம்	ெகாண்டதாக	இ க்க	ேவண்டாம்.

	

	

ட்டாள்த்தன ம்	ெமய்யறி ம்,	பலவீண ம்	வலிைம ம்	ஒ வன்	உள்	தான்
இ க்கின்றன.	அைவ	எந்தப்	 றப்ெபா ளி ம்	இல்ைல,	எந்தப்	 றக்	காரணங்களில்
இ ந் ம்	ேமல்	எ வ 	இல்ைல.	ஒ வன்	மற்றவன்	ெபா ட் 	வலிைமயாக
இ க் 	 யா .	தனக்காகத்	தான்	வலிைமயாக	இ க்க	 ம்.	மற்றவர்கள்
எதிர்ெகாண் 	மீண் 	வர	ேவண் யைவகைள	இவன்	அவர்க க் 	பதிலாக
சந்தித் 	அவர்கைள	மீட்க	 யா .	தான்	எதிர்	ெகாள்ள	ேவண் யைவகைள
மட் ேம	அவன்	சந்தித் 	அவற்றிலி ந்த	மீ ம்	வாய்ப் 	உண் .	நீங்கள்
மற்றவர்களிடம்	கற் க்ெகாள்ள	 ம்.	ஆனால்	உங்க க் 	ேவண் யைவகைள
நீங்கள்	தான்	 யற்சித் 	அைடய	ேவண் ம்.	உங்கள்	உள்	உைற ம்	உண்ைமயின்
மீ 	நம்பிக்ைக	ெகாண் 	இ ங்கள்,	எந்த	 ற	காரணங்கைள ம்	சார்ந்
இ க்காதீர்கள்.	உச்ச	கட்ட	 ண் தல்	ேநரங்களில்	ஒ வைன,		அவன்
சார்ந் ள்ளதாக	 றிக்	ெகாள் ம்	மதம்	காப்பாற்றிவிடா .	அந்த

ண் தல்கைள	ெவல்லக் ய	ெமய்யறிைவ	அவன்	உள்ளம்	ெபற் 	இ க்க
ேவண் ம்.		வார்த்ைத	ஜாலங்கள்	நிைறந்த	ேகாட்பா களின்			உண்ைமயற்ற
நிழலான	தன்ைமைய		ேபரிடர்		ேநரம்	ெவளிப்ப த்தி	வி ம்.	ஒ வன்	உள்ளத்தில்
மல ம்	ெமய்யறிேவ	 க்கத்ைத	 விற் 	ெகாண் 	வ ம்.

	



	

நன்ைமைய	அைடவதற்கான	வழிைய	 ட் க்காட் வேத	எல்லா	மதங்களின்
றிக்ேகாள்	என்றா ம்,	அந்த	நன்ைம	என்ப 	அந்த	மதங்களில்	இ ந்

அப்பாற்பட்ட .	எல்லா	ேகாட்பா கள்,		தத் வங்களின்	 றிக்ேகா ம்	ெமய்யறிைவ
அைடவேத	என்றா ம்	அந்த	ெமய்யறி 	தத் வ	ேகாட்பா க க் 	அப்பாற்பட்ட .

ய்ைமயான	எண்ணங்கள்,	நனைமயான	ெசயல்கள்	ஆகியைவகைள	ெதாடர்ந்
பயிற்சிேயா ம்	 யற்சிேயா ம்	கைடபி ப்பதன்	வாயிலாகேவ	என் ம்	 ைன
நின் 	காப்பாற் ம்	அந்த		ெமய்யறிைவ	காண	 ம்.	அதற் 	ஒ வன 	மன ம்
இதய ம்	அழ ம்,	அன் ம்,	உண்ைம ம்	நிைறந்தைவகளிடம்	ஒன்றி	இைசய
ேவண் ம்.

	

	

ஒ வன்	எந்த	நிைலைமயில்	அகப்பட் க்	ெகாண் 	இ ந்தா ம்	சரி,	அவன்
உண்ைமையக்		காண்பதற் 	எல்லா	வாய்ப் ம்	அவ க் 	இ க்கின்ற .	ஆனால்
அவன்	அைத	காண்பதற் ,		அவன்	தற்ேபா 	தனக் 	ஏற்பட் ள்ள	நிைலைய
சரிவர	பயன்ப த்திக்	ெகாண் 	வலிைமைய ம்	ஞானத்ைத ம்	வளர்த் க்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	ெவட்கி	தைல	 னி ம்	அள க் -	பாராட்
பத்திரங்க க்காக	ஏங்கி	நிற்பைத ம்,			தண்டைனக க் 	பயந் 	ேவைலகைள-
பணிகைள	ெசய்வைத ம்	ஒ வன்	தன்	வாழ்விலி ந் 	அ ேயா 	 க்கி
எறியட் ம்	.	தான்	ெசய்ய	ேவண் ள்ள	கடைமகளில்	ேநர்ைமயாக ம்	
வி ப்பத்ேதா ம்	தன்ைன	ஈ ப த்திக்	ெகாண் 		தன்ைன	 றித் ம்		தன
ேபாற்ற	த தியற்ற		ேகளிக்ைக	 கேபாகங்கைள	அவன்	மறந்
	வலிைமயானவனாக ம்,	 ய்ைமயானவனாக ம்	மன	நிைற ட ம்	வாழட் ம்.
இவ்வா 	வா ம்	ேபா 	என் ம்	 ைனநின் 	காப்பாற்றக் ய	ெமய்யறிைவ,
	ெபா ைமைய,	வலிைமைய		அவன்	நிச்சயம்	ெப வான்.		ஒ 		மனிதன்,	அவன்
ஆற்ற	ேவண் ய	கடைமேயா,	அைடய	ேவண் ய	 றிக்ேகாளா		இல்லாமல்	எந்த	ஒ
ழ்நிைலயி ம்	இ வைர	இடம்	பி த்த 	இல்ைல.	உங்கள்	இலக் 	இங்ேக

இங்கி க்கின்ற 	அல்ல 	எங் ேம	இல்ைல.	எனேவ	இ க் மிடத்திலி ந் ,
ெதளிவான	மனேதா 	நம்பிக்ைகயான	உள்ளத்ேதா 	உங்கள்	உைழப்ைப
ெதாடங் ங்கள்.	நீங்கள்	அைடய	ேவண் ய	இலக் 	உங்கள்	உள்	தான்	இ க்கிற .
அதற் 	ேந ம்	தைட ம்	உங்கள்	உள்	தான்	இ க்கின்ற .	உங்கள்	நிைல	இ 	தான்;
-	நீங்கள்	இ க் ம்	நிைலைய	வ வைமத்தவாேற	உங்கள்	இலக்ைக	அதில்	இ ந்ேத
நீங்கள்	உ வாக்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	எனேவ,	இ க் ம்	நிைல	 றித்
கவைலப்படாமல்	அைத	இனி	வ வைமக்க	ேபாவ 	நீங்கள்	தான்	என	உணர்ந்



அைத	வீரமாக ம்,	கவித் வமாக ம்	வ ங்கள்.	உங்க க் 	வழங்கப்பட்
இ க் ம்	ஆட்சிப்பிரேதசத்ைத	ஆளாமல்	அதன்	சிைற	கத க க் ள்	ெசன்
ட் க்	ெகாண் 	ஆண்டவனிடம்	நான்	ஆள்வதற் 	எனக் 	ஒ

ஆட்சிப்பிரேதசத்ைத	உ வாக்கி	ெகா 	என் 	ஏன்	ேகட்கீறீர்கள்?	இந்த
உண்ைமைய	ெதரிந் 	ெகாள் ங்கள்	;-	நீங்கள்	ேத வ 	,	உங்க க் ள்
இ க்கிற ,	இங்ேக,	இப்ெபா ேத	இ க்கிற ,	அைத	நீங்கள்	உணர்ந் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்	என்பேத	மீதம்.

	

	

அழகானைவகள்,ஆசிர்வதிக்கப்பட்டைவகள்	யா ம்	உங்களிடேம	இ க்கின்றன,
அண்ைட	அயலாரின்	ெசல்வத்தில்	அல்ல.	நீங்கள்	வ ைமயில்	இ க்கிறீர்களா?
அதன்	ெபா ள்,	உங்கைள	வாட் ம்	வ ைமைய	விட	நீங்கள்	இன் ம்
	வலிைமயானவராகவில்ைல.	ெப ம்	 ன்பங்கைள	அ பவித் க்	ெகாண்
இ க்கிறீர்களா?	சரி,	அதற்காக	பதட்டப்பட் 	அைத	நீங்கள்	தீர்க்க	 மா?
நீங்கள்	ஒ 	உைடந் 	ேபான		ஜா ைய,		வ த்தப்ப வதால்	சரி	ெசய் 	விட

மா	அல்ல 	ெதாைலந்த	ஒ 	இன்பத்ைத		எண்ணி	 லம் வதால்	அைத
மீண் ம்	வரைவத் 	விட	 மா?	எந்த	தீைமைய ம்	அைத	சந்திக்க	ேவண் ய
விதத்தில்	சந்தித்தால்	அ 	நிச்சயம்	ஓ 	மைறந் 	வி ம்.	இைற	உள்ளம்	ெகாண்ட
ஆன்மா	நடந்தைத	 றித்ேதா,	நடப்பைத	 றித்ேதா,	நடக்கப்	ேபாவைதக்	 றித்ேதா
கவைலக்	ெகாள்ளா .	ஆனால்	,	எ 	நடந்தா ம்,	அதில்	ெதய்வீக	நன்ைமைய
	கண் 	ெமய்யறிைவ	கைடந் 	எ த் க்	ெகாள் ம்.

	

பயம்	என்ப 	 யநலத்தின்	நிழல்.	அன்ேபா 	இையந்த	ெமய்யறி 	இ க் ம்
இடங்களில்	பயத்தால்	 	வாழ	 யா .	சந்ேதகம்,	பதட்டம்,	கவைல	ஆகியைவ
எல்லாம்	 யநலம்	உைறகின்ற	பாதாள	உலகில்	நிைலயில்லாமல்	மாறிக்ெகாண்ேட
இ க் ம்	இ ள்	பிரேதசங்கள்.	ெதய்வீக	அைமதி	 இ க் ம்	தன்	ஆன்மாவின்
உயர்சிகரங்கைள	ேநாக்கி	பயணிப்பவைன		இைவகளால்	 ன் த்த	 யா .
தன்	இ ப்பிற்க்கான	காரணத்ைத	உணர்ந் க்	ெகாண்டவன்,	 க்கத்ைத,	அ
அவைன	ெந ங்க	 யாதவா 	அ ேயா 	 ைடத் 	எறிவான்.	அவ்வா
உணர்ந்தவன்	வாழ்வின்	தைலயாய	நியதி	என்ன	என் ம்	காண்பான்.	அன் 	தான்
வாழ்வின்		அழிக்க	 யாத	தைலயாய	நியதி.	அந்த	அன் டன்	அவன்	ஒன்
அறக்	கலந் 	வி வான்.	ெவ ப் ,	காழ்ப் ணர் 	,	அறியாைம	எண்ணங்கைள
மனதிலி ந் 	வி வித் ள்ளதால்		அவன 	அன் 	எல்ேலாைர ம்	த ம்.



அன்பினால்	மட் ேம	வழங்கப்பட	 ந்த		தகர்த் 	எறிய	 யாத	பா காப்ைப
அவன்	ெப வான்.	அவன்	எைத ம்	உரிைம	ேகாராததால்	எந்த	நட்டத்ைத ம்
அ பவிக்க	மாட்டான்.	எந்த	இன்பத்ைத	ேநாக்கி ம்	அவன்	ெசல்லாததால்	எந்த
க்க ம்	அவைன	ேத 	வரா .	தன்	கடைமைய	ெசய்வதற்கான	க விகளாக

தன 	ஆற்றல்கைள		எல்லாம்	பயன்ப த் கிறான்.	ேபர ம்	ேபரானந்த ம்
ெகாண்டதாக	அவன்	வாழ் 	உயர்நிைலயில்	என் ம்	இ க்கின்ற .

	

இைத	ெதரிந் க்	ெகாள் ங்கள்;	உங்கள்	நிைலைய	நீங்கள்	தான்	உ வாக்கிக்
ெகாள்கிறீர்கள்.	அைத	மாற்ற ம்	உங்களால்	தான்	 ம்.	நீங்கள்	நிற்பதற் ம்
வீழ்வதற் ம்	நீங்கள்	உங்கைள	எப்ப 	உ வாக்கி	ெகாண் ர்கள்	என்ப 	தான்
காரணம்	.	நீங்கள்	அ ைமயாக	இ க்க	வி ம்பினால்	நீங்கள்	அ ைம	தான்.	ஒ
தைலவனாக	உங்கைள	நீங்கள்	மாற்றிக்	ெகாண்டால்	நீங்கள்	தைலவன்	தான்.
உங்கள்	கீழ்நிைல	இச்ைசகள ம்	 த்திசா ரியத்ைத ம்	ெகாண் 	கட் மானத்ைத
ெதாடங் ங்கள்,	நீங்கள்	மண்ைணக்	ெகாண் 	கட் கிறீர்கள்.	அறெநறிகைள ம்
னிதத்தன்ைமைய ம்	ெகாண் 	கட் மானத்ைத	ெதாடங் ங்கள்,	எந்த	கடல்
அைலயா ம்,	எந்த	 ைரக்காற்றா ம்	அதன்	உ திைய	அைசக்க	 யா .
என் ம்	 ைனநிற் ம்	ெமய்யறி 	உங்கைள	எல்லா	ெந க்க களில்	இ ந் ம்
பா காக் ம்.	பா காப்பான	கரங்கள்	உங்கைள	நிம்மதியிடம்	ேசர்க் ம்.

	

	

ஒவ்ெவா 	ஆண் ம்	நற்ெசயல்கள்	என் ம்	அ வைடயில்	ஈ ப ங்கள்

அந்தக்	களஞ்சியத்ைத	மன்னர்களா ம்	தி டர்களா ம்	எ த் ச்	ெசல்ல
யா

நீங்கள்	உங்க ைடயைவ	என	 றிக்	ெகாள் ம்	உைடைமகள்,இன்பங்கள்,	மதிப்
மரியாைதகள்	கீேழ	வி கலாம்.

நீங்கள்	கட் க்காத்த	அறெநறிகளின்	வலிைம,	இைவ	எல்லாவற்ைற ம்	கடந்
வந் 	உங்கைள	காத் 	நிற் ம்.
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உயர்ந்ேதாங்கி	நிற் ம்	மைல,	எதிர்த் 	வீ ம்		 யல்	காற்றிற் 	வைளந் க்
ெகா க்கா .	ஆனால்	,		பறைவயின்	 ஞ்சிற் ம்,	ஆட் ன்	 ட் க் ம்
அைடக்கலம்	அளிக் ம்.	மனிதர்கள்	அதைன	ேசதப்ப த்தி	அதன்	மீ 	ஏறி
மிதித் 	நடந்தா ம்,		உயிராக	தன்	ம யில்	அவர்கைள	தாங்கி	நிற் ம்.	சாந்தமான
மனித ம்	அ 	ேபான்றவேன.	மற்றவர்களால்	அவைன	அச் த்தேவா
அைசக்கேவா	 யா ,	ஆனால்	அவேன	தன 	இரக்கத்தால்	சிறிய	உயிைர ம்
காக் ம்	ேகடயமாக	வைளவான்.	மனிதர்கள்,	அவைன	 ற்றினா ம்,	இவன்
அவர்கைள	ஏற்றி	வி வான்.	அன்ேபா 	அவர்க க் 	பா காப் 	அளிப்பான்.

	

மைல	பிரம்மாண்டமாய்	அைமதியாய்	இ ப்ப 	ேபாலேவ	ெதய்வீக	மனித ம்	தன்
பணிவின்	அைமதியில்	இ க்கின்றான்.	மைலயின்	உ வத்ைதப்	ேபாலேவ,	அவன
அன் 		கனிந்த	ேபரிரக்கம்	,	பரந் 	விரிந்ததாய்,	 ட்பமாய்	இ க்கிற .	அவன
	ெமய்யான	உடம் ,	மைலயின்	அ வாரத்ைதப்	ேபாலேவ	பள்ளத்தாக் களில்
பனியால்	 டப்பட் 	இ க்கின்ற .	ஆனால்	அவன 	ெமய்யான	இ ப் 	மைல
சிகரத்ைத	ேபாலேவ	ேமகங்கைள	கடந்த	உயரத்தில்		நீரா யவா 	அைமதி டன்
வாழ்கின்ற .

	

எவன்	சாந்த	 ணத்ைத	கண் விட்டாேனா	அவன்	ெதய்வீகத்ைத	கண்
விட்டான்.	அவன்	ெதய்வீக	விழிப் 	நிைலைய	உணர்ந் க்	ெகாண் விட்டான்,
தன் ள்	உைற ம்	ெதய்வீக	 ணங்கைள	அறிந் 	தன்ைன
ெதய்வீகமானவனாகேவ	அறிகிறான்.	மற்றவர்க ம்	ெதய்வீகத்	தன்ைம
நிைறந்தவர்கேள	என்பைத ம்	அறிகிறான்,	அவர்கள்	உறக்க	நிைலயி ம்	கன
நிைலயி ம்			இ ப்பதால்	,	அவர்கேள	அைத	அறிந் க்	ெகாண் 	இ க்கவில்ைல
என்றா ம்	இவன்	அறிந்தி க்கிறான்.	சாந்தம்	என்ப 	ஒ 	ெதய்வீக	 ணம்.
எனேவ	அ 	அதற்ேக	உரிய	கணிக்க	 யாத	ஆற்றல்	ெகாண்ட .	சாந்தமானவன்
யாைர ம்	த க்காமல்	இ ப்பதால்	மீள்கிறான்.	தன்ைன	ேதாற்க க்க
அ மதிப்பதால்	அவன்	ெவற்றி	மிக	ெபரிதாக	இ க்கின்ற .



	

பைடகளின்	 ைனயில்	இன்ெனா வைன	ெவற்றிக்	ெகாள்பவன்	வலிைமயானவன்.
பணிவா ம்,	ெபா ைமயா ம்,	அடக்கத்தா ம்,	ஒ க்கத்தா ம்		தன்ைன	தாேன
ெவற்றிக்	ெகாள் ம்	சாந்தமானவன்	அவைன	விட	வலிைமயானவன்	.	பைடகளின்
ைனயில்	ெவல்பவன்,	அவ க் 	எதிரான	பைடகளால்	ெவல்ல ம்	ப வான்.

பணிவான	சாந்தத்தால்	தன்ைன	தாேன	ெவன்றவைன	மற்றவர்கள்	கவிழ்க்க
யா .	அதற் 	காரணம்	மனித	தன்ைம	ெதய்வத்	தன்ைமைய	ெவல்ல
யா .	பணி ம்	சாந்த ம்	ெகாண்ட	மனிதனின்	ேதால்வி ம்	ெவற்றிேய.

சாக்ராட் ஸ்	ெகால்லப்பட்டா ம்	இன் ம்	வாழ்கிறார்.	சி ைவயில்	அைறயப்பட்ட
இேய ,	கிறிஸ் வாக	உயிர்த் 	எ கிறார்.	கல்ல ைய	ெபற் க்ெகாள் ம்
ஸ் ஃபன்,	கல்ல களின்	ஆற்றைல	மட் ப த்தி	வி கிறார்.	எ 	உண்ைமேயா	அைத
அழிக்க	 யா ,	ஆனால்	ெபாய்ைய	அழிக்க	 ம்.		

	

பணி ம்	ெபா ைம ம்	ெகாண்ட	சாந்தமான	மனிதன்	ேசாதைனக்	காலத்தில்
அறியப்ப வான்.	மற்ற	மனிதர்கள்	நிைலத்த மாற	இவன்	உ தியாக	நிற்கிறான்.
மற்றவர்களின்	 ட்டாள்த்	தனமான	ேகாப	உணர் கேளாேலா	ெவறி
உணர் களாேலா	அவன 	ெபா ைமைய	அழிக்க	 யா .	அவர்கள்	அவைன
எதிர்த் 	வ ம்ேபா 	அவன்	தப்பி	பிைழக்க	ஓ வ மில்ைல,	ஓலமி வ மில்ைல.
தனக் ள்	இ ந்த	தீைமைய	ெவன் 	விட்டதால்	மற்ற	எல்லா	தீைமகளின்
வலிைமயற்ற	ஆற்றைல	அவன்	அறிவான்.	ெதய்வீக	நன்ைமயின்	என் ம்	மாறாத
வலிைமேயா ம்	ஆற்றேலா ம்	வாழ்கிறான்.

யாவற்றின்	இதயத் ப்பாக	இ க் ம்	நிைலயான	ேபரன்பின்	அ ப்பைட
ணங்க ள்	ஒன் 	சாந்தம்.	எனேவ	,	அ 	அழிக்கப்பட	 யாத	 ண மா ம்.

அத்தைகய	சாந்தத்ைத	ெகாண் 	இ ப்பவன்	ஆக	உயர்ந்த	ஒன்ைற
உணர்ந் ள்ளதால்	தாழ்ந்தைவகள்	அவன்	கால யிலேய	இ க்கின்றன.	அச்சம்
என்ப 	அவன்	வாழ்வில்		இ க்கா .

	

சாந்தமான	மனிதன்	இ ட் ல்	ஒளிர்கிறான்,	பார்ைவக் 	 லப்படாமல்	அவன்	வாழ்
சிறக்கிற .	சாந்த	 ணம்	,	தன்ைன	பைறசாற்றிக்	ெகாள்ளா ,	விளம்பரப த்திக்
ெகாள்ளா ,	 கழ்	ெவளிச்சத்ைத	நம்பி	இரா .	பணி ம்	ெபா ைம ம்	ெகாண்ட
அந்த	சாந்தம்	என்ப ,	கைடபி க்கப்ப ம்	ஒ 	அ ைற,	ெசயல்	.	அைத
காண ம்	 ம்,	பார்ைவயிலி ந் 		அ 	தப்பிக்க ம்	 ம்.	அ 	ஆன்மீக



ணமாதலால்,	ஆன்மீக	கண்களாலேய	அைத	உணர	 ம்.	ஆன்மீக	விழிப்
உணர் 	நிைலைய	இன் ம்	ெபறாதவர்கள்	சாந்தத்ைத	காண்ப ம்	இல்ைல,	அைத
வி ம் வ ம்	இல்ைல.	உலகின்	ேமற்பரப் 	காட்சிகளா ம்	ேதாற்றங்களா ம்
அவர்கள 	கண்கள்	மைறக்கப்ப கின்றன.	அவற்ைற	கடந் 	அவர்கள 	பார்ைவ
ெசல்லா .	வரலா ம்	பணிவான	மனிதைன	 றிப்பில்	எ த் க்	ெகாள்ளா .
ேபாராட்டங்க க் ம்	தன்ைன	 ன்னி த்திக்	ெகாள் த க் ேம	வரலா 	இடம்
அளிக் ம்.	ஆனால்	அைமதி ம்	கனி ேம	இவன 	ெசயல்கள்.	வரலா
வி லகின்	ெசயல்கைளேய	 றிப்ெப க் ம்.	 வர்க	உலகம்	வி ம் ம்	ெசயல்கைள
றிப்ெப க்கா .	அவன்	பார்ைவக் 	தப்பி	வாழ்ந்தா ம்	அவைன	யா ம்	மைறக்க
யா .(ஒளிைய	எப்ப 	மைறக்க	 ம்).	அவன்	இவ் லகிலி ந் 	தன்ைன

வி வித் 	ெகாண்ட	பின் ம்	அவன்	ஒளிைய	உலகிற் 	ெதாடர்ந் 	ஊட் க்
ெகாண்ேட	இ க்கிறான்.	அவைன	பற்றி	ெதரியாத	உலகம்	அவைன	மதிக்கின்ற .

	

சாந்த	 ணம்	ெகாண்ட	மனிதன்,	தான்	 றக்கணிக்கப்பட்டாேலா,
அவமானப்ப த்தப்பட்ேடாேலா	அல்ல 	தவறாக	 ரிந் 	ெகாள்ளப்பட்டாேலா,	அைத
ஒ 	ெபா ட்டாக	அவன்	க வதில்ைல.	அைத	ஒ 	ெபா ட்டாகேவ	க தாதால்
அைத	அவன்	எதிர்ப்ப மில்ைல.	அைவ	எல்லாம்	ெவ ம்	நிழல்	உ வத்திற்
இைனயான	எளிதில்	உைடயக் ய	ஆ தங்கள்	என் 	அவ க் 	ெதரி ம்.
எனேவ,	அவன்	தனக் 	தீங் 	இைழப்பவர்க க் ம்	நன்ைம	ெசய்கிறான்.	அவன்
யாைர ம்	எதிர்க்காததால்	எல்ேலாைர ம்	ஆள்கிறான்.

	

மற்றவர்கள்	தனக் 	தீங் 	இைழக்க	 ைனகிறார்கள்		என்ற	கற்பைனயில்
ழ்கியி ப்பவன்,	அவர்க க் 	எதிராக	தன்ைன	தற்காத் க்	ெகாள்வைத

நியாயப்ப த் பவன்,	எதிர்ப் நிைலயற்ற	சாந்த	 ணம்	என்றால்	என்ன	என்பைத
அவன்	இன் ம்	விளங்கி	ெகாள்ளவில்ைல	,	வாழ்வின்	சாரம்சத்ைத	 ரிந் க்
ெகாள் ம்	நிைலயில்	அவன்	இல்ைல.	”அவன்	என்ைன	அவமதித்தான்,	அவன்
என்ைன	தாக்கினான்,	அவன்	என்ைன	ேதாற்க த்தான்,	அவன்	என்னிடமி ந்
தி க்ெகாண்டான்”	ேபான்ற	கற்பைன	எண்ணங்களில்	 ழ்கி	இ ப்பவர்களிடம்
ெவ ப் ணர் 	என் ம்	தீரா .	ெவ ப் ,	பதி க் 	ெவ ப்பதால்	என் ம்	தீர்ந்த
இல்ைல.	அ 	அன்பால்	தான்	 க் 	வ ம்.	நீங்கள்	என்ன	ெசால்கிறீர்கள்?ேவ
ஒ வன்	உங்கைள	பற்றி	தவறாக	ேப கிறான்	என்றா.,	சரி,	அவ்வாேற	இ க்கட் ம்.
அதனால்	என்ன	இப்ெபா .	ஒ 	ெபாய்	என்ைன	காயப்ப த்த	 மா?ஒ
ெபாய்	என்றால்	அதன்	 ைவ	அ ேவ	ேத 	ெகாள்ளட் ம்	என் 	விட் வி ங்கள்.
ெபாய்க் 	உயி ம்	இல்ைல.	அதற் 	எவைர ம்	தாக்கி	காயப்ப த் வதற்



ேவண் ய	ஆற்ற ம்	இல்ைல,	ஒ 	ெபாய்யினால்	தாக்கப்பட் 	காயப்படக் யவன்
யார்	என்றால்	அதற் 	இல்லாத	ஒ 	உயிராற்றைல	அதற் 		வழங் பவைன	மட் ேம
அ 	தாக்கி	காயப்ப த்த	 ம்.

	

உங்கைள	பற்றி	இல்லாத	ஒன்ைற	ஒ வன்	ேப வதால்	உங்க க் 	எந்த	பாதிப் ம்
ேநர்ந் 	விடா .	ஆனால்	நீங்கள்	அைத	த க்க	நிைனத்தால்,	அவன்	 ம்
ஒன்றிலி ந் 	உங்கைள	நியாயப த்திக்	ெகாள்ள	நிைனத்தால்,	நீங்கள்	அவ்வா
ெசய்வேத,	அந்த	ெபாய்	 ற்றசாட் க் 	உயிைர ம்	ஆற்றைல ம்	அளித் வி ம்.
அதனால்	தான்	நீங்கள்	தாக்கப்ப கிறீர்கள்,	ேவதைனக் 	உள்ளாகிறீர்கள்.	உங்கள்
உள்ளத்தில்	இ க் ம்	எல்லா	தீைமைய ம்	நீக் ங்கள்.	அதன்	பின்,
மற்றவர்களிடத்தில்	இ க் ம்	தீைமைய	எதிர்ப்பதில்		உள்ள	 ட்டாள்தனத்ைத
நீங்கள்	உணர்வீர்கள்.	உங்கைள	அவர்கள்	ஏறி	மிதிக்கிறார்களா?	நீங்கள்	இவ்வா
நிைனப்பேத	அவர்கள்	உங்கைள	ஏறி	மிதித்தாகிவிட்ட 	என்றாகிவி ம்.
மற்றவர்கள்	உங்க க் 	ஏற்ப த்திய	காயம்	என் 	நீங்கள்	நிைனப்ப 	உண்ைமயில்
உங்க க் 	நீங்கேள	ஏற்ப த்திக்	ெகாண்ட	காயம்	தான்.	இன்ெனா வன
தவறான	எண்ணத்திற்ேகா,	ெசால்லிற்ேகா,	ெசயலிற்ேகா	உங்கைள
காயப்ப த் வதற்கான	ஆற்றல்	இல்ைல.	ஆனால்	நீங்கள்	அைத	தீவிரமாக
எதிர்த்தால்,	அந்த	எதிர்ப்ேப	உங்கைள	காயப்ப த்தக்	 ய	அளவிற்கான
ஆற்றைல	அதற் 	அளித் 	வி ம்.	ஒ வன்	என்ைன	பற்றி	 றம்	ேபசினால்	அந்த
ெசயலிற்காக	கவைல	பட	ேவண் யவன்	அவன்	தான்,	நான்	அல்ல.	நான்	என
ஆன்மாவிற் 	ெபா ப் 	ஏற்க	ேவண் ம்.	அ த்தவன 	ஆன்மாவிற் 	அல்ல.

உல ம்	என்ைன	பற்றி	பழித் 	 றினா ம்,	அைத		பற்றி	கவைலபட
ேவண் ய 	என் ைடய	ேவைல	அல்ல.	ஆனால்	என 	ஆன்மாைவ	பரி த்தமாக
அன்ெபா க	ைவத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அ ேவ	என 	கடைம.	மனிதர்கள்
தங்கைள	நியாயப்ப த்திக்ெகாள்வைத	நி த்திக்	ெகாள் ம்	வைர	உலகில்
ேபாராட்டத்திற் 	 	இல்ைல.	உலகில்	ேபார்கள்	ேவண்டாம்	என்
நிைனக்கின்றவன்	எந்த	தரப்ைப ம்	காக்க	 ற்படேவண்டாம்.	தன்ைன ம்
தற்காத் க்	ெகாள்ள	ேவண்டாம்.	ேபாரா வதால்	அைமதி	வ வ 	இல்ைல.
ேபாரா வைத	நி த் ம்	ேபா 	தான்	அைமதி	வ கிற .	சீசரின்	ெப ைமக்
காரணம்	அவைன	த க்க	நிைனத்த	அவன 	எதிரிகேள.	அவைன	எதிர்த்
அவர்கள்	விழ்ந் 	விட்டார்கள்.	சீசர்	ேகட்டைத	வழங்கிப்பா ங்கள்-சீசரின்
ெப ைம ம்	ஆற்ற ம்	ேபாய்வி ம்.	இவ்வா ,	சாந்த ம்	பணி ம்	நிைறந்த
மனிதன்	வலிைமயான	மனிதைன	கீழ்ப தலால்	ெவல்கிறான்.	ஆனால்	,	இந்த
கீழ்ப தல்	,	ெவளிஉலக	பார்ைவக் 	ெதரி ம்	கீழ்ப தல்	அல்ல.	அதற் 	ெபயர்
அ ைமத்தனம்.	உள்ளத்தில்	நிக ம்	ஆன்மீக	கிழ்ப தல்.	இ 	எல்லா	விதமான
அ ைமதனங்களில்	இ ந் 	வி விக் ம்.



	

சாந்த	 ண ம்	நிைறந்த	மனிதன்,	எந்த	உரிைம ம்	ேகா வ 	இல்ைல.	தன்ைன
தற்காத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்,	தன்ைன	நியாயப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்
என் 	அவன்	 ழம் வ 	இல்ைல.	அவன்	அன்ேபா 	வாழ்கிறான்.	எனேவ,	இந்த

	பிரபஞ்சத்தின்	நிைலயான	நீதியாக	இ க் ம்			ேபரன்பின்	பா காப்
வைளயத்திற் ள்	உடன யாக	வந் வி கிறான்.	அவன்	தனக் 	என்
உரிைமகைள	ேகாராததால்,	உைடைமகைள	ேதடாததால்,	எல்லாேம	தாமாக
அவனிடம்	வந் 	ேசர்கின்றன.	 	பிரபஞ்ச ேம	ஒ 	ேகடயமாக	இ ந் 	அவைன
பா காக்கின்ற .

	

”நான்	சாந்தத்ைத	 யற்சி	ெசய் 	பார்த்ேதன்.	ஆனால்	அ 	என்ைன	ேதால்வி
அைடய	ெசய் விட்ட ”	என் 	ஒ வன்	 றினால்	அவன்	அைத
கைடபி க்கவில்ைல	என் 	ெபா ள்.	ஒ 	ஆய் ைறைய	ேபால	அைத
பரிேசாதித் 	பார்க்க	 யா .	 யநலத்ைத	 ைமயாக	 றப்பதன்	வாயிலாக
அ 	தானாக	வரக் ய	ஒ 	நிைல.	சாந்தம்	என்ப 	எதிர்ப் கைள	ெசயல்	வ வில்
காட்டாமல்	இ ப்ப 	தான்	என் 	அல்ல,	எதிர்ப்பான	எண்ணங்கைள	,	 யநல
எண்ணங்கைள,	கண்டன	எண்ணங்கைள,	பதில்தாக் தல்	எண்ணங்கள்
ஆகியைவகள்	உட் க	இடம்	ெகா க்காமல்	இ ப்ப 	தான்	சாந்தத்தின்	சாரம்.
எனேவ,	சாந்த்த	 ணம்	நிைறந்தவன்,	தாக் தல்கைள	ெதா ப்ப 	இல்ைல
அல்ல 	அவன்	உணர் கள்	காயம்	பட	அ மதி	அளிப்ப 	இல்ைல.		காரணம்
அவன்	 ட்டாள்தனம்,	காழ்ப் ணர் ,	அகம்பாவ	உணர் 	ஆகியைவகைள	கடந்
வாழ்கிறான்.	சாந்த	 ணத்திற் 	ேதால்வி	கிைடயா .

	

ேபர ம்	ெப மகிழ்ச்சி ம்	நிைறந்த	 வர்க	வாழ்ைவ	ேத பவர்கேள!	நீங்கள்
சாந்த	 ணத்ைத	ேத ங்கள்;	உங்கள்	ெபா ைமைய,	 ன்பங்கைள	தாங்கி
ெகாள் ம்	வலிைமைய,	நாள்ேதா ம்	வளர்த் க்	ெகாள் ங்கள்.	க ைமயான
வார்த்ைதகைள	உங்கள்	நா	உதிர்க்காமல்	பார்த் க்	ெகாள் ங்கள்.	 யநல
வாக் வாதங்களில்	ஈ ப ம்	உங்கள்	மனைத	தி ம்ப	ெப ங்கள்.	நீங்கள்	ெசய்த
தவ கைள	எண்ணி	கலங்கி	ெகாண்ேட	இ ப்ப ,	பறைவ	தன்	 ட்ைடைய
அைடகாப்ப 	ேபாலா ம்.	எனேவ,	நடந் விட்ட	தவைற	எண்ணி	கலங்காதீர்கள்.
இவ்வா 	நீங்கள்	வா ம்	வாழ்வான ,	நீங்கள்	நட 	ெசய் ள்ள	வாழ் 	என் ம்
பயிைர	பா காத் 	வளர்ப்பதா ம்.	அதில்	இ ந் 	சாந்தம்	என் ம்	ெமன்ைம ம்

ய்ைம ம்	நிைறந்த	 	உங்கள்	இதயத்தில்	 க் ம்.	அ 	இ தியில்	தன்	ெதய்வீக



இனிைமைய,	களங்கமற்ற	 ைற	காண யா	ேபரழைக	ெவளிப்ப த்த	நீங்கள்
கனிவானவராக,	மகிழ்ச்சியானவராக,	வலிைமயானவராக	இ ப்பீர்கள்.
யநலக்காரர்க ம்	எரிச்சல்	 ட் பவர்க ம்	உங்கைள	 ழ்ந் 	இ ப்பதாக

ப் 	ெகாள்ளாதீர்கள்.		நீங்கேள	அறியாத	உங்க ைடய	 ைறகள்
அப்ெபா 	ெப மளவில்	ெவளிப்ப ம்	.	அைத	அைடயாளம்	கண் 	ெதளி ங்கள்.
ைறகைள	கைளவதற் ம்	 யகட் ப்பாட்ைட	எட் வதற் ம்,

மனப்ேபாராட்டத்த்தில்		ெதாடர்ந் 	ஈ பட்ேட	ஆக	ேவண் ய	கட்டாய	 ழல்
உங்க க் 	அைமந்தி ப்பதனால்,	வ த்தப்ப வதற் 	பதிலாக,		உங்கள 	இந்த
ழ்நிலைய	வாய்ப்பாக	நிைனத் 	மகிழ்ச்சி	ெகாள் ங்கள்.	உங்கைள	 ற்றி

க ைமத்தன ம்	 யநல ம்	அதிகமி ந்தால்	உங்கள 	அன் ம்	சாந்த	 ண ம்
அதிகம்	ேதைவப்ப ம்.	மற்றவர்கள்	உங்க க் 	தீங் 	இைழத்தால்	,	நீங்கள்
அவர்க க் 	தீங் 	இைழத் 	விடாமல்	இன் ம்	அன்பாக	வாழ	ேவண் ம்.

	

மற்றவர்கள்	அன்ைப ம்	பணிைவ ம்	சாந்தத்ைத ம்	ேபாதைன	மட் ம்	ெசய்
கைடபி க்காமல்	இ ந்தால்	அதற்காக	அவர்கள்	ேமல்	ேகாபம்	ெகாள்ளாதீர்கள்.
ஆனால்	இவற்ைற	நீங்கள்	உங்கள்	இதயத்தின்	அைமதியில்	கைடபி ங்கள்.
மற்றவர்கள்,	உங்க டன்	ஆன	ெதாடர் களினால்,	அவர்கள்	தாங்கேள	கற் க்
ெகாள்வார்கள்.	ெப ம் ட்டத்தின்	 ன்	நீங்கள்	எந்த	அைற வ ம்
வி க்கவில்ைல	என்றா ம்	 	உலகிற் ம்	நீங்கள்	கற் 	த வீர்கள்.	நீங்கள்
சாந்தமாக	மாற	மாற	பிரபஞ்சத்தின்	ஆழமான	இரகசியங்கைள	எல்லாம்	நீங்கள்
கற் க்	ெகாள்வீர்கள்.	தன்ைன	ெவன்றவ க் 	எ ம்	 	மைறக்கப்படா .
காரணங்களின்	காரணங்கைள	ஒவ்ெவன்றாக	நீங்கள்	ஊ வீர்கள்.
மாையயான	திைரகள்	ஒவ்ெவான்ைற ம்	விலக் வீர்கள்.	இ தியில்	உங்கள்
இ ப்பின்	இதய	ஆழத்ைத	ெதா வீர்கள்.	நீங்கள்	வாழ்ேவா 	ஒன் ப்ப வீர்கள்.
உங்கள்	வாழ் 	நீ க் ம்	வைர	,	காரணங்கைள	ஊ வி	காண்பீர்கள்,
நிகழ் கைள	அறிவீர்கள்.	அதன்	பின்	நீங்கள்	உங்கைள	பற்றிேயா,	மற்றவர்கைள
பற்றிேயா	உலைக	பற்றிேயா	பதட்டப்படமாட் ர்கள்.	எல்லாவற்ைற ம்	உள்ளவாேற
காண்பீர்கள்.	அைவ	யா ம்	இயற்ைக	நியதியின்	ெசயல்பா கேள	என் 	ஏற்பீர்கள்.
கனிவின்	 ைடநிழலில்	இைளப்பாறியப ,	மற்றவர்கள்	 ற்ற	நீங்கள்
வாழ்த் வீர்கள்.	மற்றவர்கள்	ெவ க்க	நீங்கள்	அன்ைப	ெபாழிவீர்கள்.	மற்றவர்கள்
கண் க்க	நீங்கள்	மன்னிப்பீர்கள்.	மற்றவர்கள்	பா பட	நீங்கள்	விட் த வீர்கள்.
மற்றவர்கள்	இ க	ைகபற்ற	நீங்கள்	ைகையவிரித் 	ெசல்வீர்கள்.	மற்றவர்கள்
ஆதாயத்ைத	ேதட	நீங்கள்	இழப்ைப	வி ம் வீர்கள்.	அவர்கள்	தங்கள்	இ க	பற்றி
ெகாள்வதால்	பலவீணமாக	இ ப்பார்கள்.	நீங்கள்	விட் த்த வதால்	வலிைமயாக
இ ப்பீர்கள்.	உங்கள 	ெவற்றி	நிைலப்ெப ம்.	எவனிடம்	மாறாத	கனி 	இல்ைலேயா
அவனிடம்	உண்ைம	இல்ைல.



வர்கம்	ஒ வைன	காக்க	வி ம்பினால்,	கனி 	அவைன	த வி	ெகாள் ம்ப
ெசய் ம்.
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ேநர்ைமயான	மனிதன்		ெவல்லப்பட யாதவன்.	எந்த	எதிரிேயா	பைகவேனா
அவைன	வீழ்த்தேவா	அல்ல 	கலக்கமைடய	ெசய்யேவா	 யா .	அவன
ேநர்ைம ம்	 னித ம்	தவிர	அவ க் 	ேவ 	எந்த	பா காப் ம்	ேதைவயில்ைல.

	

எப்ப 	தீைமயினால்	நன்ைமைய	ஒ ேபா ம்	ெவல்ல	 யாேதா	அ ேபால
ேநர்ைமயற்ற	மனிதனா ம்	ேநர்ைமயான	மனிதைன	ஒ ேபா ம்	கீழ்நிைலக்
தள்ள	 யா .	பழிெசாற்கள்,	ெபாறாைம,	ெவ ப் ,	வன்மம்	ஆகியைவகள்
அவைன	ெசன் 	அைடய	 யா ,	அவ க் 	 ன்பத்ைத	ஏற்ப த்த ம்

யா .	அவ க் 	பாதிப் 	ஏற்ப த்த	ேவண் ம்	என் 	 ைனபவர்கள்	தங்கள்
மீேத	அவமானத்ைத	சாற்றிக்	ெகாள்வதில்	தான்	ெவற்றி	ெப கிறார்கள்.

	

ேநர்ைமயான	மனிதனிடம்	மைறப்பதற் 	எ ம்	இல்ைல.	தி ட் தனமாக	ப ங்கி
ப ங்கி		ெசய்யேவண் ய	எந்த	ெசயலி ம்	அவன்	ஈ ப வதில்ைல.	மற்றவர்கள்
அறிந் 	ெகாண் 	விடக்	 டா 	என் ம்	ப யான	எந்த	எண்ணங்கேளா
ஆைசகேளா	அவனிடம்	இல்லாததால்	அவன்	அச்சமின்றி	அவமானமின்றி
இ க்கிறான்.	அவன்	நிமிர்ந் 	நிற்கிறான்.	அவன்	எ த் 	ைவக் ம்	ஒவ்ேவா
அ ம்	உ தியாக	இ க்கற .	அவன்	ேபச் 	 ற்றிவைளக்காமல்	 ழப்பமின்றி
இ க்கின்ற .	அவன்		ேந க் 	ேநராக	எவர்	 கத்ைத ம்	பார்க்கிறான்.
யா க் ம்	தீங் 	விைளவிக்காத	அவன்	யா க் 	பயப்படேவண் ம்	?	யாைர ம்
அவன்	ஏமாற்றாததால்	அவன்	யார்	 ன் 	அவன்	ெவட்கித்	தைல னிய	ேவண் ம்.
தன்	தவ கைள	எல்லாம்	அவன்	நீக்கிவிட்டதால்	அவ க் 	தவறிைழக்கப்படா .

	வா 	கள்ளம்	கபடம்	ேமாச 	வஞ்சிக் ம்	ெசயல்களிலி ந் 	அவன்
வி பட் ள்ளதால்	அவன்	வஞ்சிக்கப்பட	 யா .

	

ேநர்ைமயான	மனிதன்	தன்	ஒவ்ெவா 	கடைமைய ம்	மி ந்த	கவனத்ேதா



நிைறேவற் கிறான்.	பாவம்	அவைன	எட்ட	 யாத	ேமல்நிைலயில்	அவன்
வாழ்வதால்,	தாக் த க் 	உள்ளாகக் ய	பலவீணமான	நிைலயில்	எந்த
கட்டத்தி ம்	அவன்	இல்ைல.	அறெநறிக க் 	எதிரானைவகைள	தன்	உள்ளத்தில்
மாய்த்தவைன	எந்த	 ற	எதிரியா ம்	சாய்க்க	 யா .	ேநர்ைமேய	த ந்த
ேபா மான	பா காப்பாக	இ ப்பதால்,	அந்த	 ற	எதிரிக க் 	எதிராக	அவன்	எந்த
பா காப்ைப ம்	நாட	ேவண் ய	ேதைவ	இல்ைல

	

ேநர்ைமயற்ற	மனிதன்		தாக் த க் 	உள்ளாகக்	 ய	பலவீணமான	நிைலயிலேய
கிட்டத்தட்ட		எல்லா	கட்டத்தி ேம	இ க்கிறான்.	ந நிைலயற்ற	பாராபட்சமான
எண்ணங்கள்,	கனேநர	கீழ்நிைல	 ண் தல்கள்,	மனதில்	பதிய	ைவத் க்
ெகாண் ள்ள	தவறான	தீய	அபிப்ராயங்கள்	ேபான்ற	தீவீர	உணர் களின்
	அ ைமயாக	இ ப்பதால்	அவன்	ெதாடர்ந் 	 ன் கிறான்.	ஆனால்,	மற்றவர்கேள
தன 	 ன்பத் க் 	காரணம்	என்ற	(கற்பைன)	நிைலயில்	இ க்கிறான்.	அவன்
மீ 	 மத்தப்ப ம்	பழிகள்,	ெதா க்கப்ப ம்	தாக் தல்கள்,	மற்றவர்கள்	அவன்
ேமல்	ைவக் ம்	 ற்றச்சாட் க்கள்	அவ க் 	ெப த்த	 ன்பத்ைத	த கின்றன.
	அதில்	உள்ள	உண்ைமயின்	அ ப்பைடகள்	அவ ள்	இ ப்ப 	தான்	அதற்
காரணம்.	ேநர்ைமயின்	பா காப் 	அவ க் 	இல்லாததால்,	தன்ைன
நியாயப்ப த்திக்	ெகாள்ள ம்	பா காத் க்	ெகாள்ள ம்	பதில்	தாக் தல்களி ம்
,	உண்ைமைய	ேபான் 	ேதாற்றமளிக்கக்	 ய	ெபாய்	வாக் வாதங்கள்,
ழ்ச்சிகள்,	தந்திரங்கள்,	வஞ்சகங்கள்,	ேமாச களில்	ஈ ப கிறான்.

	

ஒ 	அள 	ேநர்ைமயான	மனிதன்	,	எந்த	எந்த	இடங்களில்	எல்லாம்	அவன்
ேநர்ைமைய	கைடபி க்காமல்	ச க் கிளாேனா	அங் 	எல்லாம்	தாக் த க்
உள்ளாக	 ய	பலவீணமான	நிைலயில்	இ க்கிறான்.	ஒ 	ேவைள,	ேநர்ைமயான
மனிதன்	தன்	ேநர்ைமயிலி ந் 	தவறி,	ஏேதா	ஒ 	பாவத் க் 	இடமளித்தால்	,
ெவல்லப்பட யாமல்	இ ந்த	நிைல	அவைன	விட் 	பறிேபாய்வி கிற .	அவன்
இப்ெபா 	இ க் ம்	நிைலயில்,	தாக் தல்க ம்	 மத்தப்ப ம்
ற்றச்சாட் க ம்	அவ க ம்	அவைன	ெசன் 	அைடந் 	அவ க்

தீங்கிைழக்க	 ம்.	அதற் 	காரணம்,	அவன்	ேநர்ைமயிலி ந் 	தவறி	தனக்
தீங் 	இைழத் க்	ெகாண்ட 	தான்.

மற்றவர்களின்	காரணமாக	ஒ 	மனிதன்	 ன்பத்திற்க்ேகா	ேவதைனனக்ேகா
உள்ளா ம்	ேபா 	,-தன்	மீ 	ஈ 	இரக்கமின்றி,	தன்ைன	தற்காத் க்	ெகாள் ம்
எண்ணங்கைள	எல்லாம்	தள்ளி	ைவத் 	விட் 	தனக் ள்	அவன்	உற்



ேநாக்கட் ம்.	அந்த	 ன்பங்கள்	பிறப் 	எ ப்பதற் 	காரணமான		 லஊற் 	தன்
இதயத்தில்	ஒளிந்தி ப்பைதக்	காண்பான்.
																																																																																																														

	

தன்	உள்ளத்திலி ந் 		தீைமகள்	பிறக் ம்		ஊற் க்கைள	எல்லாம்	 ன் த் ள்ள
	ேநர்ைமயான	மனித க் 		எந்த	தீங் ம்	ேநர	 யா .	தன்	எண்ணம்,	ெசால்,
ெசயல்களிலி ந் 	பாவத்ைத	நீக்கி	எல்லாவற்ைற ம்	த ம்	நன்ைமேயா
வாழ்கிறான்.	அவ க் 	எ 	நடந்தா ம்	அ 	அவ க் 	நன்ைமேய.	எந்த
மனிதனாேலா,	நிகழ்ச்சியாேலா,	 ழ்நிைலயாேலா	அவ க் 	 ன்பத்ைத	தர

யா .	பாவங்க டன்	ஆன	உறைவ	 றித் க்ெகாண்டவ க்காக	எத்தைகய
ெகா ய	 ழ்நிைலக ம்	தகர்த் 	எறியப்ப ம்.

ன்பப்ப பவர்க ம்,	ேவதைனப்ப பவர்க ம்,	மனம்	ேசார்ந்தவர்க ம்,	உள்ளம்
உைடந்தவர்க ம்	 க்கேமா	 யரேமா	அற்ற	நிம்மதியின்	நிரந்தர	ஊற்றில்
அைடகலம்	ேதடட் ம்	.	ேநர்ைமயான	வாழ் 	என் ம்	 கலிடத்திற் 	அவர்கள்
பறந் 	ெசல்லட் ம்.	பாவங்கள்	அற்ற	நிைலைய	இப்ெபா ேத	அவர்கள்	வந்
	அைடயட் ம்.	 க்கம்,	ேநர்ைமயானவைன	ைகபற்ற	 யா .	தன்	ஆன்மீக
இ ப்ைப	 யநல	ேநாக்கங்க க்காக	ெசலவிடாதவைன	 ன்பம்	ெந ங்க

யா .	எல்ேலாரிட ம்	இதயத்தில்	நிம்மதிைய	ெகாண் ப்பவனிடம்	இ ந்
வாட்ட ம்	ேசார் ம்		அகன் வி ம்.

	



				7.	�����	�����

	

வர்கவாழ்வில்	வாசல்	 ரிகின்ற	ஒளி	ெபா ந்திய	 ழந்ைதகள்	இந்த
பிரபஞ்சத்ைத ம்	அதில்		இ க் ம்	எல்லாவற்ைற ம்	ஒேர	ஒ 	விதியின்
ெவளிப்பாடாகேவ	க கிறார்கள்,	அந்த	விதி	அன்பின்	விதி.	அவர்கள்,
அைனத்தி ம்	இ க் ம்-,	உயி ள்ளைவ,	உயிரற்ற	ெபா ட்கள்		என	யாவற்ைற ம்
சீர்ெசய் ,	அரவைனத் ,	பா காத் ,	ெநறிப த் ம்	ஆற்றலாக	அன்ைப
பார்க்கிறார்கள்.	அவர்கைளப்	ெபா த்தவைர	அன் 	என்ப 	வாழ்வின்	ஏேதா	ஒ
விதி	அல்ல,	வாழ்வின்	அ ப்பைட	விதிேய	அன் 	தான்.	அன் 	தான்	வாழ்ேவ.	இைத
அறிந் ள்ளதால்	அவர்கள்	தங்கள்	 ய	ஆ ைம	என	எைத ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்

வாழ்ைவ ம்	அன்பின்	கட்டைளப்ப ேய	நடத் க்கிறார்கள்.	ஆக	உயர்ந்த
ஒன்றான	ெதய்வீக	ேபரன்ைப	அவர்கள்	வாழ்வில்	கைடபி ப்பதால்	அவர்கள்
அன்பின்	ஆற்றல்கள்	பாய்ந்ேதா ம்	ஒ 	வழித்தடமாக	இ க்கிறார்கள்.	விதியால்
அைலகழிக்கப்பட	 யாதவர்களாக,	அைத		கட் ப்ப த்தி	ஆ ம்

தந்திரத்ேதா 	இ க்கிறார்கள்.

	

இந்த	பிரபஞ்சம்	பா காக்கப்பட் 	ெகாண் ப்பதன்	காரணம்	அதன்	இதயமாக
அன் 	இ ப்பதால்	தான்.	அைத	பா காக் ம்	ஒேர	ஆற்றல்	அன் 	மட் ேம.
மனிதன 	இதயத்தில்	காழ்ப் ணர் 	 க்ெகாண் க் ம்	ேபா 	அவன்
இயற்ைக	நியதிகைள	மிக	ெகா ைம	வாய்ந்ததாக	க கிறான்.	ஆனால்
அவன 	இதயம்	அன்பா ம்	இரக்கத்தா ம்	கனிந் 	இ க் ம்	ேபா 	இயற்ைக
நியதி	அளவிட	 யாத	ேபரன்பாக	இ ப்பைத	அவன்	உணர்கிறான்.	மனிதைன
அவன 		ெசாந்த	அறியாைமயில்	இ ந்ேத	காக்க	 ய	அளவிற் 	இயற்ைக
நியதி	ேபரன் டன்	ெசயல்ப கிற .	மனிதன்	தன 	 ய	ஆ ைம	என் ம்
ஒன்றிற் 	அள 	கடந்த	 க்கியத் வத்ைத	வழங்கிக்	ெகாண் 	இயற்ைக
நியதிகள்	வைளய	ேவண் ம்	என் 	அற்ப	 யற்சிகைள	ேமற்ெகாள்கிறான்.	அதன்
காரணமாக	பல	வைகயான	 ன்பங்கள்	அவைன	ெதாடர்கின்றன.	 ன்ப
ேவதைனைய	இனி ம்	ஏற்க	 யா 	என் ம்	நிைலயில்	அவன்	ெமய்யறிைவ
நா கிறான்.	ெமய்யறிைவ	ேத 	அன்ைப	காண்கிறான்.	அன்ேப	தன்	வாழ்வின்
விதி,	பிரபஞ்சத்தின்	விதி	என் 	உணர்கிறான்.அன் 	யாைர ம்	தண் ப்பதில்ைல.
மனிதன்	தன 	ெவ ப் ணர்வா ம்,	காழ்ப் ணர்வா ம்	தனக் 		தாேன
தண்டைனைய	வழங்கி	ெகாள்கிறான்.	பிறர்	உதவியில்லாமல்	தீைம	தனிேய	உயிர்



வாழ யா .	வாழ்வின்	ஆதாரமான	அன்ைப	யாரா ம்	ெவல்லேவா	அழிக்கேவா
யா .		தீைமைய	காப்பாற்ற	 ைனவதா ம்	அன்ைப	அழிக்க	 ைனவதா ேம

மனிதன்	 ன் கிறான்.மனிதன்	ெந ப்பில்	தன்ைன	 ட் க்	ெகாண்டால்,	அவன்
ெந ப்ைப	 ற்றம்	ெசால்கிறானா	?	எனேவ,		மனித ம்	 ன் ம்ேபா 	,	அதற்
காரணமான	இயற்ைக	நியதிக் 	கீழ்ப யாைமேயா	அல்ல 	ஏேத ம்
அறியாைமேயா	தனக் ள்	இ ப்பைத	ேத ப்	பார்க்கட் ம்.

	

அன் 	என்ப 	எல்லாம்	இைசந் 		ஒலிக் ம்	இன்னிைச,	 ய்ைமயான	ேப வைக	,
எனேவ	அதில்	 ன்பத்தின்	எந்த	 வைட ம்	காண	 யா .	அன்பின்	வழிய
உயிர்நிைல.	அன்பின்	வழிக்காட் தல்	இல்லாத	எல்லா	எண்ணங்களிலி ந் ம்
ெசயல்களிலி ந் ம்	ஒ வன்	விலகி	இ க்கட் ம்.	அப்ேபா 	எத்தைகய	 ன்ப ம்
அவைன	வாட்ட	 யா .	ஒ வன்	அன்ைப	அறிந் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்
என்றால்,	அதன்	மாறாத	ேப வைகைய		அ பவித் 	உணர	ேவண் ம்	என்றால்,
அவன்	இதயத்தில்	அன்ைப	கைடபி க்கேவண் ம்.	அவன்	அனபாகேவ	மாற
ேவண் ம்.

	

எவன்	எப்ெபா ம்	அன்பின்	உள்	உணர்வால்	ெசயல்ப கிறாேனா	அவன்	ஒ
ேபா ம்	நிற்கதியில்	விடப்ப வதில்ைல.	மன	சஞ்சலத்திற்ேகா	அல்ல
ழப்பத்திற்ேகா		ஆளாவதில்ைல.	காரணம்	அன் ( யநலம்	கலவாத	அன் )

என்ப 	அறி ,	ஆற்றல்	என	இரண்ைட ம்	உள்ளடக்கிய 	ஆ ம்.	எவன்	அன்ைப
ெச த் ம்	வழிைய	அறிந் ள்ளாேனா	அவன்	எல்லா	வைகயான	 ன்பங்கைள ம்
ெவல்வதற் 	உரிய	வழிைய	அறிந் ள்ளான்.	ஒவ்ெவா 	ேதால்விைய ம்
ெவற்றியாக	உ மாற்றிக்	ெகாள்ளக்	 ய	வழிைய	அறிந் ள்ளான்.	ஒவ்ெவா
ழ்நிைலைய ம்	நிகழ்ைவ ம்		அவன்	ேபர ம்	ேபரழ ம்	ெகாண்ட	ஆைடகளால்

அணி	ெசய்கிறான்.

	

யக்	கட் ப்பா 	தான்	அன்பிற்கான	வழி.	அந்த	வழியில்	ஒ வன்	பயணிக் ம்
ேபா 	அவன்	தன் ள்	அறிைவ	வளர்த் க்	ெகாள்கிறான்.	அன்ைப	அைட ம்
ேபா ,	தன்	மனைத ம்	உடைலைய ம்	கட் ப்ப த்தி	ஆ ம்	திறைன	ெப கிறான்.
அவன்	ஈட் ள்ள	ெதய்வீக	ஆற்றலின்	காரணமாக	இத்திறன்	அவைன
ெபற்றி க்கிறான்.



	

” ைமயான	ேபரன்பில்	அச்சத்திற் 	இடமில்ைல”.	அன்ைப	அறிந் 	ெகாள்வ
என்ப 	இந்த	 	பிரபஞ்சத்தி ம்	தீங்கான	ஆற்றல்கள்	இல்ைல	என் 	அறிந்
ெகாள்வ 	ஆ ம்.	உலகத்தவர்க ம்	நம்பிக்ைகயில்லாதவர்க ம்	பாவத்ைத	மிக
வலிைம	வாய்ந்ததாக,	அதற் 	அ பணிந்ேத	ஆக	ேவண் ம்	என்
க கிறார்கள்	.	ஆனால்	அந்த	பாவம்,	அன்பின்	ேபராற்ற க் 	 ன்	பலவீணமான
அழியக்	 ய	 ங்கி	மைறயக் ய	ஒன்றா ம்.	 ைமயான	ேபரன் 	என்ப
எந்த	வைகயி ம்	 ன் த்தாமல்	இ ப்பதா ம்.	எவன்	தன் ள்	பிறவற்ைற
ன் த் ம்	எண்ணங்கைள,	ஆைசகைள	அழித் 	நீக்கி ள்ளாேனா	அவன்

பிரபஞ்சத்தின்	பா காப்ைப	ெப கிறான்.	அவன்	அச்சத்திலி ந் 	வி பட்
இ க்கிறான்.

	

சீரிய	அன் 	என்ப 	அவநம்பிக்ைக	கலவாத	ெபா ைமயா ம்.	ேகாப ம்	எரிச்ச ம்
உடன்	உைறய ம்	 யா ,	பக்கம்	ெந ங்க ம்	 யா .	ஒவ்ெவா 	கசப்பான
ேவைளகளி ம்	 ட	அ 	தன்	 னித	ந மணத்தால்	இனிைமைய	 ட் ம்.
ஒவ்ெவா 	ேசாதைனைய ம்	ெதய்வீக	வலிைமயாக	மாற் ம்.	 ைறகைள
பட் யலி வ 	அதற் 	அந்நியமான .	 ப்ேபா	 லம்பேலா	அன்பாக
வாழ்பவன்	இடம்	இ க்கா .	அவன்	எல்லாவற்ைற தம்	எல்லா	 ழ்நிைலகைள ம்
ெதய்வீக	வி ந்தினர்களாக	வரேவற்கிறான்.	அவன்	ெதாடர்ந் 	அ ளாசி
வழங்கப்பட்டவனாக	வாழ்கிறான்.	 க்கம்	அவைன	கடக்க	 யா .

	

சீரிய	அன் 	என்ப 	சந்ேதம்	 ளி மற்ற	 	ஒத் ைழப் ம்	நம்பிக்ைக மா ம்.
எவன்	அபகரித் க்	ெகாள் ம்	ஆைசைய	தன் ள்ளி ந் 	ஒழித் ள்ளாேனா
அவன்	இழப்ைப	பற்றிய	அச்சத்தால்	கவைல	ெகாள்ள	மாட்டான்.	இலாபம்,	நட்டம்
இரண் க் ம்	அவ ள்	இடமில்ைல.	எல்ேலாரிட ம்	அன்பான	அ ைறைய
கைடபி த் 	ேமற்ெகாள்கிறான்.அன்பின்	ெசயல்பாடாகேவ	அவன்	கடைமகளில்
ஈ ப கிறான்.	அன் 	அறனாக	அவைன	பா காக்கின்ற .	அவ க்
ேவண் யைவகைள	தாராளமாக	அவ க் 	வழங் கின்ற .

	

சீரிய	அன் 	என்ப 	 ைமயான	ஆற்றலா ம்.	ெமய்யறிேவா 	அன் 	ெகாண்ட
இதயம்	அதிகாரம்	ெச த்தாமல்	கட்டைளகள்	இ ம்.	எவன்	உயரந்தவற் க்



பணிந் 	நடக்கின்றாேனா	அவ க் 	எல்லா	ெபா ட்க ம்	எல்லா	மனிதர்க ம்
பணிந் 	நடப்பார்கள்.	அவன்	நிைனக்கின்றான்,	ஓ	,	அதற் ள்	அைத
நிைறேவற்றிவிட்டான்.	அவன்	ேபசப்	ேபா ம்	ேபா 	ஒ 	உலகேம	அவன்
உதிர்க்கப்ேபா ம்	சிறிய	வார்த்ைதக் ம்	காத்தி க்கின்ற !	அவன்	எண்ணங்கள்-,
அழிக்க	 யாத	ைகப்பற்றி	ஆள யாத	ேபராற்ற டன்	ஒன்றி	கலந் 	விட்டன.
அவனிடம்	பலவீண ம்	 ழப்ப ம்	இனி	இல்ைல.	அவன 	ஒவ்ெவா 	எண்ண ம்
ஒ 	 றிக்ேகாள்.	அவன்	ஒவ்ெவா 	ெசயல்பா ம்	ஒ 	சாதைன.	தன 	அற்பமான
ெசாந்த	ஆைசகைள	இயற்ைக	நியதிேயா 	 ரன்பட	அ மதிக்காமல்		அேதா
இைணந் 	பயணிக்கிறான்.	எனேவ	ெதய்வீக	ஆற்றல்	அவைன	க வியாக
பயன்ப த்திக்	ெகாண் 	நன்ைம	அளிக் ம்	விதத்தில்	தங் 	தைடயின்றி	அவன்
வாயிலாக	ெசயல்ப கிற .	அவன்	ஆற்றலாகேவ	மாறிவிட்டான்.

	

சீரிய	அன்ேப	 ைமயான	ெமய்யறிவா ம்.	எல்ேலாரிட ம்	அன்
ெச த்தக் யவேன	எல்ேலாைர ம்	அறிந்தி க்கிறான்.	தன 	உள்ளத்தின்
பாடங்கைள	 ைமயாக	கற் 	ெகாண்டவன்,	மற்றவர்கள 	உள்ளத்தில்	ஏற்ப ம்
ேசாதைனகைள ம்	அவர்கள 	கடைமகைள ம்	அறிவான்.	அவர்களிடம்		மிக
கனிவான	அ ைறைய	ேமற்ெகாள்கிறான்.	அன் 	அறிவிற் 	ெவளிச்சத்ைத
வழங் கின்ற .	அன்பில்லாத	அறி 	மிக	உைறந்ததாக ம்	உயிரற்றதாக ம்
காணப்ப ம்.	அறி 	ேதாற்க் மிடம்	அன் 	ெவற்றி	ெப ம்.	அறிவின்	கண்	காண

யாதைத	அன்பின்	கண்	கா ம்.	அறிவினால்	எங்ேக	பாய	 யா 	என்
அன்பிற் 	ெதரி ம்.	ப த்தறி 	அன்பில்	தான்	 ைம	ெப கிற .	அன்பில்

ைமயாக	கலந் வி கிற .		இந்த	பிரபஞ்சத்தின்	ேப ண்ைம	அன்ேப.	எனேவ
எல்லா	உண்ைம ம்	அன்பில்	உள்ளடங்கி	இ க்கின்றன.	எல்ைலயில்லாத	கனி
இப்பிரபஞ்சத்ைத	த வி	சீராட் கின்ற .	எனேவ	ெமய்யறி ைடயவன்
கனிவாக ம்,	கள்ளம்கபடமற்ற	 ழந்ைத	உள்ளத்ேதா 	இரக்க	 ணம்
ெகாண்டவனாக ம்	காணப்ப கிறான்.	அவன்	எல்லா	உயிர்க க் ம்
ேதைவப்ப வ 	அன் 	என் 	அறிகிறான்.	அைத	சிக்கனம்	பி க்காமல்
வழங் கிறான்.	எல்லா	 ழ்நிைலக க் ம்	அன்பின்	அ ைற ம்
அரவைணக் ம்	ஆற்ற ேம	ேதைவ	என் 	உணர்கிறான்.	எனேவ	அவன்
அன்பில்லாமல்	ெசயல்ப வ 	இல்ைல.

	

	

அன்பின்	கண்க க் 	எல்லாேம	 லப்ப ம்-,	எல்ைலயற்ற	 ழப்பமான



விைள களாக	அல்ல,	ஆனால்	நிைலயான	இயற்ைக	விதிகளின்	ெவளிச்சத்தில்,
அந்த	இயற்ைக	விதிகளிலி ந் 	எ ம்	காரணங்கேளா ம்	விைள கேளா ம்
காணப்ப ம்,	பின் 	அைவ	 வில்	அங்ேகேய	ெசன் வி ம்	என்பைத ம்	அன்பின்
கணகள்	காண	 ம்.”அன்ேப	இைறவன்”-அன்ைப	விட	 ைமயான
எ மில்ைல.	எவன்	 ய	அறிைவ	காண	விைழகிேறாேனா	அவன்		 ய	அன்ைப
காணட் ம்	.

சீரிய	அன் 	என்ப 		 ழப்பமற்ற	நிம்மதி.	அன்பின்	 ைனேயா 	 னித	பயணத்ைத
ேமற்ெகாண்டவன்	பாதாள	உலகின்	 க்கத்ைத	கடந் 	விட்டான்.	அைமதியான
மனேதா ம்	இைளப்பா ம்	இதயத்ேதா ம்,	 க்கத்தின்	நிழைல ம்	அவன்
ைடத் 	விட்டான்.	நிைலயான	வாழ்ைவ	அறிந் 	ெகாண் ள்ளான்.

	

நீங்கள்	அறிவில்	சிறக்க	ேவண் ம்	என்றால்	அன்பில்	சிறக்க	ேவண் ம்.	நீங்கள்
மிக	உயர்ந்தைத	எட்ட	ேவண் ம்	என்றால்,	அன் ம்	இரக்க ம்	இதயத்தில்	 ரக்க
அைத	எப்ேபா ம்	பண்ப த்தியவாேற	இ க்க	ேவண் ம்.
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வர்க	வாழ்வில்	எந்த	அ ைமவிலங் ம்	பிைணக்கப்பட் க்கா .	பரி ரணமான
தந்திரத்ேதா 	அந்த	வாழ் 	 ைமயாக	வீ 	ேப 	ெபற் 	இ க் ம்.	இ 	தான்

அதன்	ெப ம்	சிறப் .	இந்த	ெப ம்	 தந்திரம்	ஒ க்கத்தினால்	ெபறப்பட் ள்ள .
எவன்	ஆக	உயர்ந்த	ஒன்றிற் 	கட் ப்பட் 	ெசயல்ப கிறாேனா,	அவனால்	தனக்
உள்	இ க் ம்	எல்லா	ஆற்றல்கைள ம்	தனக் 	ெவளிேய	இ க் ம்	எல்லா
ழ்நிைலகைள ம்	கட் ப்ப த்தி	ஆள	 ம்.	ஒ 	மனிதன்	கீழானைத	ேதர்ந்

எ த் 	ேமலானைத	 றம்தள்ள	 ம்	,	ஆனால்	அந்த	கீழான 	ஒ 	ேபா ம்
ேமலானைத	கடந் 	வர	 யா ;	 தந்திரம்	இப்ப 	தான்		ெவளிப்ப ம்.	எனேவ
மனிதன்	ேமலானைத	ேதர்ந்ெத த் 	கீழானைத	ைகவிடட் ம்,	அவன்	மீள்வதற்
உரியவனாக	அவன்	தன்ைன	நிைலநாட் 	ெகாள்வான்,	அவன்	 	 தந்திரம்
என்றால்	என்ன	என் 	உணர்வான்.

	

ஆைசகளின்	 ண் த க் 	இணங்கி	அதன்	ைகயில்	க வாளத்ைத	ெகா ப்ப
தான்	ஒேர	அ ைமத்	தனம்.	ஆைசகைள	கட் ப்ப த்தி	ஒ வன்	தன்ைன
ெவல்வ 	தான்	ஒேர	 தந்திரம்.	தான்	என்ற	ஒன் க் 	அ ைமயாக	இ ப்பவன்
தன 	அ ைமசங்கிலிகைள	வி ம் கிறான்,	அதில்	ஒன் 	 ட	உைடய	அவன்	விட
மாட்டான்,	காரணம்	அைவ	உைடந் 	விட்டால்	அவன்	அ பவித் க்
ெகாண் க் ம்	இன்பங்கைள	இனி	அ பவிக்க	 யாமல்	ேபாய்வி ேமா	என
அஞ் கிறான்.	அவன்	இச்ைசகைள ம்	ஆனவ	ஆராவாரத்ைத ம்	பற்றி
ெகாள்கிறான்.	அவற்றின்	பி யில்	இ ந் 	அவன்	வி தைல	ெப வ 	ஒ 	வி ம்ப

யாத	ஒ 	ெவ ைமயான	 ழ்நிைலைய	ஏற்ப த் ம்	என	நிைனக்கிறான்.
எனேவ	அவன்	தன்ைன	தாேன	ேதாற்க த் 	அ ைமவயப்	ப த்திக்	ெகாள்கிறான்.

தன்ைன	 றித்த	ெமய்யறிவால்	தான்	 	 தந்திரம்	வ கின்ற .	ஒ வன்
தன்ைன	 றித் 	அறியாைமயில்	இ க் ம்	ேபா -,	தன 	ஆைசகள்,	உணர் கள்,
எண்ணங்கள்		மற் ம்	இன் ம்	சில	ஆகியைவகேள	தன 	வாழ்ைவ ம்
விதிைய ம்		உ வாக் ம்	 லகாரணம்	என்ற	ெதளி 	இல்லாமல்	இ க் ம்	ேபா -,
தன்ைன	கட் ப்ப த்தி	ஆ ம்	ஆற்றல்	இல்லாத	ேபா -,	தன்ைன	 ரிந்
ெகாள் ம்	ெமய்யறி 	இல்லாத	ேபா -,	அவன்	உணர்ச்சி	ேவகம்,	 க்கம்,	 ன்பம்,
அ க்க 	மா ம்	கால	 ழ்நிைல	ஆகியவற்ேறா 	உ தியாக	பிைணக்கப்பட்



இ ப்பான்.	ெமய்யறி 	தான்	 ைமயான	 தந்திரத்தின்	 ைழவாயில்.

	

ற ழ்நிைலயில்	காணப்ப ம்	எல்லா	அடக் ைறக ம்	எதிர்ப் க ம்

உண்ைமயில்	உள்ளத்தில்	நிக ம்	அடக் ைற,	எதிர்ப் 	ஆகியவற்றின்	விைளேவ.
ெவளியில்	காணப்ப ம்	அடக் ைற	நிழல்	உ வம்	ஆ ம்.	அதன்	நிஜ	உ வம்
உள்ளத்தில்	இ க்கிற .	அடக்கி	ஒ க்கப்பட்டவர்கள்	காலம்	காலமாக
தந்திரத்திற்காக,	மீட்சிக்காக	அ கிறார்கள்.	மனிதன்	உ வாக் ம்	ஒர்	ஆயிரம்

சிைலகளா ம்	அவர்க க் 	அந்த	 தந்திரத்ைத,	மீட்சிைய	வழங்க	 யா .
அவர்கேள	தான்		அவர்க க் 	வழங்கி	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	தங்கள்	உள்ளத்தில்
ெபாறிக்கப்பட் க் ம்	அறெநறிகள்	என் ம்	ெதய்வீக	ெநறிக க் 	கீழ்ப வதால்
அந்த	 தந்திரத்ைத,	மீட்சிைய	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.	மனிதர்கள்	தங்கள்
உள்ளத்தின்	 தந்திரத்ைத	நாடட் ம்.	அப்ேபா 	அடக் ைற	என் ம்	நிழல்
மியின்	மீ 	படர்ந் 		இ ைள	பரப்ப	 யா .	மனிதர்கள்	தம்ைம	தாேம

அ ைமப்ப த்திக்	ெகாள்ளாமல்	இ க்கட் ம்.எந்த		ஒ 	மனித ம்	தன்	சேகாதர
மனிதைன	அ ைமப்ப த்த	மாட்டான்.

	

மனிதர்கள்	 றச் ழ்நிைலயில்	 தந்திரத்ைத	சட்டவ வாமாக்க	ேபாரா கிறார்கள்.
அேத	ேநரம்	தங்கைள	அ ைம	வயப்ப த் ம்	தைளகைள	உள்ளத்தில்	நீ ற்றி
வளர்க்கிறார்கள்.	நிஜ	உ வம்	உள்ளத்தில்	இ க்க,		ெவளிேய	ெதரி ம்	நிழைல
ரத்தி	ஓ கிறார்க்ள்.	மனிதன்	தான்	என்ற	எண்ணத்ைத	 றக் ம்	ேபா
தந்திரன்	ஆவான்.	மனிதன்	தன் ள்	இ க் ம்	ெவறி	உணர் க க் ம்,

தவ க க் ம்,	அறியாைமக க் ம்	வி ம்பி	ெசயல்ப ம்	அ ைமயாக	இல்லாத
ேபா 	எல்லா	 ற	உலக	அ ைமத்	தைளக ம்	விலங் க ம்	அடக் ைறக ம்
ஒ க் ைறக ம்	ஒழிந் வி ம்.	வி தைல	ெபற்றவ க் 	தான்	 தந்திரம்.

	

மனிதர்கள்	தங்கள்	பலவீணத்ைத	ெதாற்றி	ெகாண் 	இ க் ம்	ேபா ,	பலம்
வாய்ந்தவர்களாக	இ க்க	 யா .	அவர்கள்	இ ைள	வி ம் ம்	ேபா 	ஒளிைய
ெப வ 	இல்ைல;	அவர்கள்	மீ 	பிைணக்கப்பட் 	இ க் ம்	சங்கிலிகைள
வி ம் ம்	வைர	அவர்கள்	 தந்திரத்ைத	அ பவிக்க	 யா .	வலிைம,	ஒளி,
தந்திரம்	எல்லாம்	இங்ேக,	இப்ெபா ேத	இ க்கின்றன.	அவற்றின்	மீ

ேபரார்வ ம்	ெப வி ப்ப ம்	ெகாண்டவர்கள்	யாவ ம்	அதைன	ெபற் க்



ெகாள்ளலாம்.	 தந்திரம்,	மீட்சி,	வி தைல	என்பன	 ட்டாக	இைணந்
ேபாரா வதில்		அடங்கி	இ க்கவில்ைல.	இ 	எப்ேபா ம்	எதிர்விைனயாக
	 ட்டாக	இைணந் 	ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்	தற்காப் 	அரைன---ேபார்,	காழ்ப்பணர் ,
ஒ 	பக்க	சார் 	நிைல	என	 தந்திரத்ைத	அழிக்க	அதற் 	எதிராக	உ ெவ க் ம்.
ஒவ்ெவா வ ம்	தன்ைன	தாேன	கட் ப்ப த்தி	ஆள்வதில்	தான்	 தந்திரம்
அடங்கி	இ க்கிற .	மனித	 லத்தின்	மீட்சிக் 	தைடயாக ம்	பின்னைடவாக ம்
இ ப்ப 	அதன்	பல்ேவ 	பாகங்களான	தனி	மனிதர்கள்	தங்கள்	உள்ளத்தில்
அ ைமப்பட் 	கிடப்ப 	தான்.		வி தைலைய	மனிதனிட ம்,	கட ளிட ம்
	இைறஞ் பவேன,	நீேய	உன்ைன	வி வித் க்	ெகாள்!

	

	

வர்க	வாழ் 	அளிக் ம்		 தந்திரம்	எ 	என்றால்	ெவறி	உணர் களிலி ந்
வி ப வ ,	இச்ைசகளிலி ந் 	வி ப வ ,	க த் க்கைள	உரிைம
ெகாண்டா வதிலி ந் 	வி ப வ ,	உடல்-மனம்	ஆகியைவகளின்	ெகா ங்ேகால்
ஆட்சியிலி ந் 	வி ப வ .	இைவ	தான்	 தலில்.	இதன்	பின்
றச் ழ்நிைலகளில்	 தந்திரம்,	காரணத்ைத	ெதாட ம்	விைளைவ	ேபால	பின்
ெதாட ம்.	உள்ளத்தில்	ேதான் ம்	 தந்திரம்		 ற ழ்நிைலக க் ம்	பரவி
ஒ வைன	த ம்	ேபா 	அ 	எந்த	ஒன்ைற ம்	விட் 	விடாத	 ைமயான
தந்திரமாக	இ க் ம்.	எல்லா	பாவங்களில்	இ ந் ம்	உங்கள்	ஆன்மாைவ	மீட்

எ ங்கள்.	அஞ்சி	ந ங்கி	ெகாண் க் ம்	அ ைமகளின்	உலகில்	அவர்கள்
இைடேய	நீங்கள்	 தந்திரமாக	அச்சமின்றி	நைட	ேபா வீர்கள்.	உங்கைள	பார்க் ம்
பல	அ ைமகள்	உள்ளத்தால்	உணர்ந் 	உங்கள்	மகத்தான	 தந்திரத்தில்
ஒன்றிைணவார்கள்.

	

	

எவன்	ஒ வன்	“	எனக் 	உலக	வாழ்வின்	கடைமகளில்	பி ப் 	இல்ைல.	அவற்ைற
விட் 	நான்	தனிைமைய	நாட	ேபாகிேறன்,	அங்ேக	நான்	காற்ைற	ேபால	 தந்திரமாக
இ ப்ேபன்”	என	 றி	 தந்திரத்ைத	ெபற	நிைனக்கின்றாேனா,	அவன்	இன் ம்
க ைமயான	ஒ 	அ ைமத்தைளயில்	சிக்கி	ெகாள்வான்.		 தந்திரம்	என்ற	மரம்-,
கடைமயின்	மீ 	தான்		ேவர்	ஊன்றி	நிற்கின்ற 	.	எனேவ	எவன்	 தந்திர	மரத்தின்
கனிகைள	பறிக்க	எண் கிறாேனா	அவன்	கடைமயில்	இன்பத்ைத
காணேவண் ம்.



	

தன்னிலி ந் 	வி தைல	ெபற்றவன்	இதயத்தில்	மகிழ்ச்சிேயா ,	அைமதியாக,
எல்லா	கடைமக க் ம்	தயாராக	இ ப்பான்.	கடைமயின்	மீ 	ேவண்டாத
ெவ ப் ம்	ேசார் ம்	அவன்	இதயத்தில்	 ைழய	 யா .

	

அவன 	ெதய்வீக	வலிைம	எல்லா	பாரத்ைத ம்	இறக்கி	வி வதால்	அவன்	அதன்
அ த்தத்ைத	உணர	மாட்டான்.	தன்ைன	பிைணக் ம்	சங்கிலிகேளா
கடைமயிலி ந் 	தப்பி	ஓடமாட்டான்.	ஆனால்	அவற்ைற	உைடத் 	 தந்திரமாக
நிற்பான்.

	

உங்கள்	மனத்தகத்தின்	மாைச	அ த் 	உங்கள்	உள்ளத்ைத ம்	மனைத ம்
ய்ைமப த்திக்	ெகாள் ங்கள்.	வலிைமயின்ைம,	இச்ைசகளின்	 ண் தல்,

பாவம்	இைவ	எ ம்	உங்க ள்	 க	 யாத	ப 	பார்த் க்	ெகாள் ங்கள்.
காரணம்,	ெமாத்த	உலக ம்	எங்ேக	என் 	ஏக்கத்ேதா 	ேத 	ெகாண் க் ம்
இந்த	 ைமயான	 தந்திரம்	அவர்	அவர்களின்		உள்ளத்தி ம்	மனதி ம்	மட் ேம
இ க்கின்ற .
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நன்ைம,	எளிைம,	உயர்நிைல-இைவ	 ன் ேம	ஒன் 	தான்.	இணக்கமாக
ெபா ந்தி	ேசர்ந் 	காணப்ப ம்	இம் ண்ைற		தனிதனிேய	பிரிக்க	 யா .
ெப ந்தன்ைமயான	உயர் ணங்கள்	நன்ைமயிலி ந் 	தான்	 ரக் ம்.	நன்ைமைய
ஆழ்ந் 	ேநாக்கினால்	அ 	எளிைமேய.	நன்ைமயில்லாமல்	ேபராற்றேலா
ெப ந்தன்ைமேயா	இல்ைல.	சில	மனிதர்கள்	 யற்காற்றாக ம்	பனிப்பாைற
சரிவாக ம்	ேபரழி 	சக்திகளாக	இவ் லைக	கடந் 	ெசல்கிறார்கள்.	அவர்கள்
ேபராற்றல்	மிக்கவர்கேளா	இல்ைல	ெப ந்தன்ைமயானவர்கேளா	கிைடயா .
உயர்ந்ேதாங்கி	நிற் ம்	மைலக் 	பனிப்பாைற		சரிவினால்			பாதிப் 	என்ப 	ேபாலத்
தான்	அவர்கைள	ேபராற்றல்	மிக்கவர்கள்	என்ப .		ேபராற்றல்,	ெப ந்தன்ைமயின்
பணி	என்ப 	நிைலத் 	இ ந் 	பா காக் ம்	ெசயலா ம்,	வன் ைறயாக
அழித் 	ஓழிக் ம்	ெசயல்	அல்ல.	ெப ந்தன்ைமயான	ஆன்மா	மிக	கனிேவா
இ க் ம்.

	

உயர் ணம்	எப்ேபா ம்	இைடஞ்சல்	ெசய்யா .	எந்த	அங்கிகாரத்ைத ம்
எதிர்பார்க்காமல்	அைமதியாக	ேவைல	ெசய் ம்.	அதனால்	தான்	அ 	எளிதில்
உணரப்பட	 யாமல்,	 லபமாக	அைடயாளம்	காணப்பட	 யாமல்	இ க்கின்ற .
மைலைய	ேபால	அ 	பரந் ம்	உயர்ந் ம்	இ க்கின்ற .	எனேவ	அதற் 	மிக
அ கில்	இ ப்பவர்களால்,	அ 	த ம்	பா காப்பான	உைறவிடத்தி ம்	அதன்
நிழலி ம்	வாழ்ந்தா ம்		அந்த	மைலைய	அவர்களால்	காண	 யா .	அந்த
மைலயிடமி ந் 	விலகி	ெசல்ல	ெசல்ல	தான்	அதன்	ேபெரழில்	ேதாற்றம்
கண் க் 	ெதரி ம்.	ேபராற்ற ம்	ெப ந்தன்ைம ம்	ெகாண்ட	மனிதன்	அவன
சமகாலத்தவர்களால்	பார்க்கப்ப வ 	இல்ைல.	அவன 	கம்பீரத்	ேதாற்றத்தின்
ெவளிக்ேகா கள்		காலம்	ெசல்ல	ெசல்ல	தான்	பதிவாகின்ற .	இ 	தான்

ரத்தின்	அழ ம்	ஆச்சிரிய ம்	ஆ ம்.	மனிதர்கள்	சிறியவற் டன்	தங்கைள
ஈ ப்ப த்திக்	ெகாள்கிறார்கள்,	தங்கள்	வீ கள்,	மரங்கள்,	நிலங்கள்	என் .
மைலயின்	அ வாரத்தில்	மக்கள்	வாழ்ந்தா ம்,	அவர்களில்	ெவ 	சிலேர	அந்த
மைலைய	எண்ணிப்	பார்க்கிறார்கள்.	அவர்க ள்	ெவ 	சிலரால்	தான்	அதன்
அ ைமைய ம்	அழைக ம்	உணர	 ம்.	ஆனால்	 ரம்	ெசல்ல	ெசல்ல	இந்த
சிறியைவகள்	மைறந் 	வி ம்.	மைலயின்	தனித்த	ேபரழ 	ெவளிப்ப ம்.
பரபரப்பான	 கழ்,	 ச்சலாக	ஒலிக் ம்	பாராட் ைரகள்,	ேமன்ைமப த்திக்	காட்ட



உ வாக்கப்ப ம்		காட்சிகள்-	இந்த	ஆழமற்ற	ேமேலாட்டங்கள்	எல்லாம்	நிைலத்
நிற்க	 ய	எந்த	அைடயாளத்ைத ம்	விட் ச்ெசல்லாமல்	விைரவில்	மைற ம்.
உண்ைமயான	ேபராற்ற ம்	ெப ந்தன்ைம ம்	ெம வாக	மைறவிலி ந் 	ேதான்றி
என் ம்	நிைலத்தி க் ம்.

	

த	 மார்கேளா		திரளான	மக்கள்	 ட்டேமா,	அவர்கள்	இ சாரா ேம,
இேய வின்		ெதய்வீக	அழைகக்	காணவில்ைல.	அவர்கள்	அவைர	ஒ
எ த்தறிவில்லாத	தச்சனாகத்	தான்	பார்த்தார்கள்.	ேஹாமர்,	அவ டன்	வாழந்த
அவர 	சமகால	மக்களால்	ஒ 	கண்ணில்லாத	பிச்ைசகாரராகத்	தான்
அறியப்பட்டார்.	சில	 ற்றாண் கள்	ெசன்ற	பின்	தான்	ேஹாமர்	என்ற	இறவா
கேழா 	ெகாண்டாடப்ப ம்	கவிஞன்	ெவளிப்பட்டான்.	ஸ்ட்ராட்ஃேபார் ல்	வாழ்ந்த
ஒ 	உழவன்	பற்றிய	எல்லா	தகவல்க ம்	மைறந் 	200	ஆண் க க் 	பின் 	தான்
உண்ைம	ேஷக்ஸ்பியர்	ெவளிச்சத் க் 	வ கிறார்.	உண்ைமயான	ேமைத
ணத்தின்	ெவளிப்பா 	 	உலகத்திற்காக ம்	நிகழ்கிற .	யாரிடமி ந்

ெவளிப்பட்டேதா	அந்த	மனித க் 	மட் ம்	உரியதல்ல	அ ,	அ 	எல்ேலா க் ம்
உரிய .	அ 	உண்ைம	என் ம்	ஒளி	வட்டத்திலி ந் 	பிரிந் 	வந்த	ஒளிக்கதிர்.
வர்கத்தின்	ஒளி	மனித	 லத்தின்	ேமல்	படர்கிற .

	

ேமைதகளின்	ஒவ்ெவா 	பைடப் ம்,	அ 	கைலகளின்	எந்த	 ைறயாக ம்
இ க்கட் ம்,	ேப ண்ைம		ெவளிப்பட்டதன்	 ற	அைடயாளச்	சின்னமாகேவ	அ
இ க் ம்.	அ 	 	உலகிற் ம்	ெபா வான .	அந்த	உண்ைம	பைடப் 	காலத்ைத
கடந் 	,	இனத்ைதக்	கடந் 	எல்லா	இதயத்தி ம்	ஒ 	பதில்	உணர்ைவ	எ ப் ம்
தன்ைம	வாய்ந்த .	இதற் 	சற் 	 ைறந்தா ம்	அதில்	உயர்தன்ைமேயா	ேமைத
ணேமா	இல்ைல,	ெப ம்	சிறப்ேபா	இல்ைல.	சமயத்ைத	தற்காக் ம்	பைடப் க்கள்

அழிந் 	வி ம்	.	ஆனால்	சமயம்	நிைலத் 	இ க் ம்.	நிைலயான	வாழ் 	பற்றிய
தத் வ	ஆராய்ச்சிகள்	மைறந் 	வி ம்,	ஆனால்	நிைலயான	வாழ் 	ெபற்ற	மனிதன்
ெதாடர்ந் 	வாழ்வான்.	உண்ைம	பற்றிய	விளக்கங்கள்	மண்ேணா 	மண்ணா ம்.
ஆனால்	உண்ைம	என் ம்	நிைலத்தி க் ம்.	உண்ைம	ெவளிப்ப ம்	ேபா 	தான்,
கைல	என்ப 	உண்ைம	கைலயாகின்ற .	எ 	வாழ்வில்	சிறந்த 	என்றால்	எ 	
உலகிற் ம்,	எல்லா	காலத்திற் ம்	உண்ைமயாக	இ க்கிறேதா	அ 	தான்.	எ
உண்ைமேயா	அ 	நன்ைம.	எ 	நன்ைமேயா	அ 	உண்ைம.

	



இறவா	 கழ்	தன்ைம	ெகாண்ட	ஒவ்ெவா 	பைடப் ம்	மனித	இதயத்தில்	என் ம்
நிைலத்தி க் ம்	நன்ைமயிலி ந்ேத	ஊற் 	எ க்கின்றன.	நன்ைமைய	தவிர	ேவ
எவற்றா ம்	பாதிக்கப்படாத	எளிைம ம்	இனிைம ேம	அ 	அணிந்தி க் ம்
ஆைடயா ம்.	மிக	சிறந்த	கைல,	இயற்ைகைய	ேபால	கைலத்தன்ைமயின்றி
காணப்ப ம்.	அதற் 	எந்த	வித்ைதக ம்	ெதரியா ,	எந்த	ேவடங்க ம்
தரிக்கா ,	ெசயற்ைகயான	 யற்சிகைள	ேமற்ெகாள்ளா .	ேஷக்ஸ்பியரின்
நாடகங்களில்	எவற்றி ம்	அரங்க	ேமைட	தந்திரக்	காட்சிகள்	எ ம்	கிைடயா .
இ ந் ம்	அவர்	தான்	மிக	சிறந்த	நாடகாசிரியர்,	காரணம்	அவர 	எளிைம.

	

ைறக்கா ம்	விமர்சிப்பாளர்கள்	ெப ந்தன்ைமயின்	ெமய்யறி 	ெகாண்ட	அதன்
எளிைமைய	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாமல்	எப்ேபா ம்	ஒ 	ெப ம்பைடப்ைப
கண் ப்பார்கள்.	கள்ளமில்லா	பிள்ைள	உள்ளம்	எ 	,	சி பிள்ைளத்தனம்	எ 	என்
ேவ ப த்த	 யாமல்	இ க்கிறார்கள்.	உண்ைம,	அழ ,	ெப ந்தன்ைம,	ேபராற்றல்
எல்லாம்	எப்ேபா ம்	மழைல	உள்ளத் டேன	இ க் ம்,	என் ம்	இளைமயாக,
எப்ெபா ம்	ெபாலிவாக.

	

ெப ந்தன்ைம	ேபராற்றல்	ெகாண்ட	மனிதன்	எப்ேபா ம்	நல்	மனிதேன;	அவன்
எப்ேபா ம்	எளிைமயானவனாகேவ	இ ப்பான்.	அவன்	தனக்கான	ஆற்றைல
எங்கி ந் ம்		உறிஞ்சி	ெகாள்வ 	இல்ைல,	தன் ள்	என் ம்	வற்றா 	 ரக் ம்
ெதய்வீக	நன்ைமயில்	வாழ்கிறான்.	அவன்	வாழ்விடம்	 வர்கத்தின்	இடமாக
இ க் ம்.	மைறந் விட்ட	ேபரான்மாக்கேளா 	ெதாடர் 	ெகாள்கிறான்.	கண்ணில்
காண யாதவற்ேறா 	வாழ்கிறான்.	அவன்	உள் ணர்வில்	ெசயல்ப கிறான்.
வர்கத்தின்	காற்ைற	 வாசிக்கின்றான்.

	

எவன்		உயர்	நிைலைய	அைடய	வி ம் கிறாேனா	அவன்	நல்லவனாக	இ க்க	கற்
ெகாள்ளட் ம்.	அவன்	அந்த	உயர்	நிைலைய	ெசன் 	அைடய	ேபாராடாமேலேய
அைத	அவன்	அைடந் 	வி வான்.	உயர்நிைலைய	இலக்காக	 றிைவத் 	அைடய
பா ப ம்	ேபா 	ஒ வன்	ெவ ைமைய	அைடகிறான்.	ஒ வன்	ெவ ைமைய	 றி
ைவக் ம்	ேபா 	உயர்நிைலைய	அைடகிறான்.	உயர்நிைலைய	அைடய	எண் ம்
ேபராவல்	சி ைம	 ணத்ைத,	தற் கழ்ச்சி	ஆராவாரத்ைத,	தன்ைன	இைடஞ்சலாக
ன்னி த்திக்	ெகாள் தைல	 ட் க்காட் கின்ற .	தற் கழ்ச்சியின்	ெவளிச்சப்

	பார்ைவக் 	இடம்	ெகா க்காமல்	வி ம்பி	வில வ ம்,	 ய	நல	ேநாக்கங்கள்



அறேவ	இன்றி	இ ப்ப ம்	தான்	உயர் ணம்	நிைலக்	ெகாண் 		இ ப்பிற்
சாட்சியா ம்.

	

	

அற்ப ணம்,	அதிகாரம்	ெச த்த	ஆைசபட் 	அைல ம்.		உயர் ணம்,	எந்த
அதிகாரத்திற் ம்	ஆைசப்படா .	ஆனால்,	பின்	வ ம்	காலங்கைள	வழி	நடத் ம்
அதிகாரம்	அதற் 	வழங்கப்ப ம்.	ேத ,	பற்றிக்	ெகாள்கின்றவன்	இழக்கின்றான்.
இழப்பதற் 	தயாராக	இ ப்பவன்	,	எல்லா	மனிதர்கைள ம்	ெவல்கின்றான்.	நீங்கள்,
உங்கள்	உண்ைம	இயல்பின்	ப 	எளிைமயாக		இ ங்கள்	,	உங்கைள
ேமன்னம்ப த்திக்	ெகாள் ங்கள்,	 யநலம்	க தாத	உங்கள்	தன்னைமயில்
வா ங்கள்	.ஆ!	நீங்கள்	உயர்நிைலைய	அைடந் 	விட் ர்கள்.	 யநலத்திற்காக
அதிகாரத்ைத	நா கின்றவன்	ஒன்றில்	தான்	ெவற்றி	ெப கிறான்.	பின்னால்
ஒளிந் 	ெகாண் 	ந ங்கியப ேய,	ஏற் 	ெகாள்ளப்பட்ட	உயர் ணத்திடம்
மன்னிப் 	ேகட் 	பா காப் 	ேகா வதில்.	எவன்	தனக் 	என் 	எந்த
அதிகாரத்ைத ம்	எதிர்பார்க்காமல்	உலகிற் 	அன் டன்	ெதாண் 	ெசய்கிறாேனா
	அவன்			ேநர்	மனிதனாக	வாழ்ந் 	உயர்வானவனாக	அைழக்கப்ப வான்.	வாழ்வின்
எளிைமைய,	அதன்	உயர்	 ணங்கைள	வா ங்கள்,	இதயத்தின்	கட்டைளக்
கீழ்ப ங்கள்,	நீங்கள்	இனிய	ஒர்	உலைக	பைடப்பீர்கள்.	உங்கள்	ஒ வைர		மட் ேம
எண் ம்	அற்ப	 ணமான	 கிய	மனப்பான்ைமைய	மறந் 	
பிரபஞ்சத்திற்காக ம்	எண் ம்	உயர்	 ணத்ைத		ெப ங்கள்,	அப்ெபா 	வா ம்
வாழ்வில்	நிைலத் 	நிற்க	 ய	ஆயிரம்	அற் த	அ பவங்கைள		ெபற் 	அைத
நீங்கள்	தி ம்ப	வழங் வீர்கள்.	உங்க க் ள்ேள	எளிைமயான	நன்ைம	என்ற	அந்த
உயர்நிைல	இ ப்பைத	காண்பீர்கள்.

	

”சி ைம	 ணம்	ெபற	எந்த	அள 	 யற்சிக்க	ேவண் ேமா	அேத	அள 	தான்
ெப ைம	 ணம்	ெபற ம்	 யற்சிக்க	ேவண் ம்”	என்கிறார்	எமர்சன்.	அவர்	ஒ
ஆழ்ந்த	உண்ைமைய	உைரக்கின்றார்.	தான்	என்ற	நிைலைய	மறந்தி ப்ப 	தான்
உயர் ணத்தின்	சாரம்,	அ ேவ	நன்ைமயின்,	மகிழ்ச்சியின்	சார ம்	ஆ ம்.
தன்ைன	மறந்தி க் ம்	நிைல	விைரந் 	ஓ ம்	சில	ெநா கேள	நீ த்தா ம்	அந்த
சில	ெநா க க் 	அச்சிறிய	இதய ம்	ேபரிதயம்	ஆகின்ற .	அந்த	சில
ெநா கைள	எல்ைல	வ க்காமல்	நீட் த் 	ெகாண்ேட	இ ந்தால்	ஒ 	ேபரான்மா,
ஒ 	ெப வாழ் 	உண்டாகின்ற .	உங்கள்	தன்	 ைனப்ைப	(அற்ப	ஆைச,	வீண்
ஆராவாரம்,	தன்ைன	 ன்னி த்திக்	ெகாள்ள	 க் ம்	ேபராவல்)	அணிவதற்



	த ந்த	ஆைட	இல்ைல	என	 க்கி	எறி ங்கள்.	உங்கள்	ஆன்மாவின்	தான்	என்ற
நிைல	இல்லாத	ப திகளில்	உலா ம்	அன்ேபா ம்	இரக்கத்ேதா ம்	வாசம்
ெசய் ங்கள்.		இதற் 	பின் ம்	நிங்கள்	உயர்நிைல	எட்டாதவராக	இ க்க	 யா .

	

தனக் 	என் 	ஒ 	 ய	அதிகாரத்திற் 	மனிதன்	ஏங் ம்	ேபா 	மனிதன்	அற்ப
ணத்தில்	சரிகிறான்.	அவன்	நன்ைமைய	கைடபி க் ம்	ேபா 	உயர் ணத்தில்

ஏ கிறான்.	அற்ப	 ணத்தின்	பரபரப் ம்	ஆராவார ம்	ஒ 	காலத்திற்
ேவண் மானால்	அைமதியாக	இ க் ம்	உயர் ணத்ைத	மைறக்கலாம்.	ஆனால்
ஆர்ப்பரிக் ம்	ஆ 	அைமதியான	கடைல	கைடசியில்	வந் 	ேசர்வ 	ேபால	அற்ப
ணம்	உயர்	 ணத்தால்	வி ங்கப்பட் 	வி ம்.

	

அறியாைமயின்		உணர்வற்ற	 ட்டாள்	தனம்	,	அறிவின்	ஆனவம்	இரண் ம்	மைறய
ேவண் ம்.	அைவ	இரண் ம்	ஒேர	அள ,	தாழ்வான	நிைல	தான்.	நல்	ஆன்மாவில்
அைவக க் 	இடமில்ைல.	நீங்கள்	ஏதாவ 	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்றால்	அ வாக
நீங்கள்	இ க்க	ேவண் ம்.	தகவல்கைள	நீங்கள்	அறிெவன் 	ெகாள்ளக்	 டா .
நீங்கள்	உங்கைள	 ய	அறிவாகேவ	உணர	ேவண் ம்.	 லறிைவ	ெமய்யறிேவா
ழப்பிக்	ெகாள்ள	 டா .	கைறப்படாத	ெமய்யறிவாகேவ	நீங்கள்	விளங்க

ேவண் ம்.

	

உயிர் ப்ேபா 	வா ம்	ஒ 	 ைல	எ த	ேவண் மா?	அந்த	 ைல	நீங்கள்
தலில்	வாழேவண் ம்.	பலவித	அ பவங்கள்	என்ற	வார்த்ைதகளில்	விளக்க
யாத	ஆைடைய		அணிந் ,		நீங்கள்-		இன்பம்- ன்பம்,	மகிழ்ச்சி- க்கம்,

ெவற்றி-ேதால்வி	என	அவற்றின்	பாடங்கைள	கற்க	ேவண் ம்.	அந்த	பாடத்ைத	எந்த
லா ம்	எந்த	ஆசானா ம்	கற் 	தர	 யா .	நீங்கள்	வாழ்விடம்	கற்க

ேவண் ம்,	உங்கள்	ஆன்மாவிடம்	கற்க	ேவண் ம்.	இந்த	பாைதயில்	நீங்கள்	தனிேய
தான்	ெசல்ல	ேவண் ம்.	நீங்கள்	எ வாக	வாழ்கிறீர்கேளா	அப்ப ேய
ஆகியி ப்பீர்கள்.	அதன்	பின்	அந்த	 ைல	நீங்கள்	எ தலாம்.	அ 	வா ம்	ஒ
லாக	இ க் ம்,	ஒ 	 ைல	விட	அதிகமான	ஆற்றல்	ெகாண்டதாக	இ க் ம்.

அந்த	 ல்	 தலில்	உங்க ள்	வாழட் ம்,	பின்	நீங்கள்	அந்த	 லில்	வாழ்வீர்கள்.

	



பல	 ற்றாண் கள்	நிைலத் 	இ ந் 	காண்பவைர	ெமய்மறக்கச்	ெசய் ம்	ஒ
சிைலைய	வ க்க	ேவண் மா	அல்ல 	ஒ 	ஓவியத்ைத	தீட்ட	ேவண் மா?அதற்
நீங்கள்	உங்க ள்	உைறந்தி க் ம்	ெதய்வீக	அழகின்	தன்ைம டன்	ெந ங்கிய
ெதாடர் 	ெகாண் 	உறவாட	ேவண் ம்.	கண்களால்	காண	 யாத	அந்த	ேபரழைக
நீங்கள்	உணர்ந் 	வியக்க	ேவண் ம்;	ெதய்வீக	அழகின்	ஆன்மாவாக	விளங் ம்
அறெநறிகைள	நீங்கள்		ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	பிரபஞ்சத்தின்,	உயிரின்,
வாழ்வின்	ஈ 	இைனயில்லாத	ெசயல்பா 	எல்லாம்	ஓன்ெறா 	ஒன் 	ஒத்
இ ப்பைத	உணர்வீர்கள்.	நிைலத் 	நிற்க	 ய	ெமய்ைமைய	நீங்கள்	உணர்ந்த	பின்
நீங்கள்	வ க் ம்	சிைலேயா	அல்ல 	தீட் ம்	ஓவியேமா	வர்ணிக்க	 யா
ேபரழ டன்	விளங் ம்.

	

நீங்கள்	ஒ 	அழியா	 கழ்	ெகாண்ட	பாடைல	பைடக்க	ேவண் மா?	 தலில்	அந்த
பாடலாக	நீங்கள்	வா ங்கள்.	பாடலின்	சீைர	உ வாக் ம்	 ன்	உங்கள்	எண்ண ம்
ெசய ம்	சீராக	ஒத் 	இைசக்கட் ம்.	உங்கள்	உள் ணர் 	நிச்சயம்	ஊற்
எ க் ம்	அன்பான	ெவளிகைள	உங்கள்	இதயத்தில்	காண்பீர்கள்.	அப்ேபா
உங்கள 	எந்த	 யற்சி ம்	இல்லாமேலேய	என் ம்	நிைலத் 	நிற் ம்	வரிகள்
உங்களிடமி ந் 	பாய்ந் 	ஓ ம்,	கா களி ம்	 ஞ்ேசாைலகளி ம்	 க் ம்
மலர்கைள	ேபால	அழகிய	எண்ணங்கள்	உங்கள்	இதயத்தில்	மல ம்,	இனிய
வார்த்ைதகளாக	வ வெம த் 	ப ப்பவர்	இதயங்கைள	பண்ப த் ம்.

	

உலைக	மகிழ்ச்சியில்	ஆழ்த்தி	அதன்	உணர் கைள	ேமல்	உயர்த் ம்	இைசைய
நீங்கள்	இைசக்க	ேவண் மா?	 வர்கத்தின்	இன்னிைசேயா 	உங்கள்	ஆன்மா
ஒத்திைசக்கட் ம்.	நீங்கள்	உங்கைள,	உங்கள்	இைசைய,	இந்தப்	பிரபஞ்சத்ைத
இைசயாகேவ	உண ங்கள்.	வாழ்வின்	இைசைய	எ ப் ம்	நரம் தந்திகைள	நீங்கள்
மீட்பீர்கள்.	இைச	எங் ம்	இ ப்பைத,	வாழ்வின்	இதயமாக	இ ப்பைத	அறிவீர்கள்.
இறவாத	இன்னிைசைய	உங்கள்	ஆன்மீக	ெசவிகளில்	ேகட்பீர்கள்.

	

என் ம்	வா ம்	ஒ 	வார்த்ைதைய	நீங்கள்	ேபாதிக்க	ேவண் மா?	நீங்கள்	உங்கைள
மறந் 	அந்த	வார்த்ைதயாகேவ	மா ங்கள்.	நீங்கள்	ஒன்ைற	ெதரிந்
ெகாள் ங்கள்-	மனித	இதயம்	நன்ைமயான ,	ெதய்வீகமான .	நீங்கள்	ஒன்ைற
வாழ்வில்	வாழ	ேவண் ம்-அ 	அன் .	எல்லாவற்றின்	மீ ம்	அன் 	ெச த் ங்கள்,
தீைமைய	காணாதீர்கள்,	தீைமைய	எண்ணாதீர்கள்,	தீைமைய	நம்பாதீர்கள்,	பின் -



,	ேப ம்	ேபா 	 ைறவாகேவ	ேப ங்கள்,	உங்கள்	ஒவ்ெவா 	ெசய ம்	ஆற்றல்
மிக்கதாக	இ க் ம்,	உங்கள்	ஒவ்ெவா 	வார்த்ைத ம்	ஒ 	நன்ெனறியாக
இ க் ம்.	உங்கள்	 ய்ைமயான	எண்ணம்,	தான்	என்ற	ஆனவ,	அகம்பாவமற்ற
ெசயல்,	அ 	மைறவாக	இ ந்தா ம்	,	நீங்கள்	காலத்ைத	கடந் 	நின் 	எண்ண

யா	அள 	உயிர் ப் ள்ள	ஆன்மாக க் 		வழிக்காட் ம்.

	

நன்ைமைய		ேதர்ந்ெத க்க	ேவண் ம்	என் 	யாவற்ைற ம்	 றக் ம்	ஒ வ க்
வழங்கப்ப வ ,		அவன்	 றந்தைத	விட	அதிகமாக ம்	 றந்தைவ
அைனத்ைத ம்	உள்ளடக்கியதாக ம்	இ க் ம்.	அவன்	சிறந்தைவகைள
உைடைமயாக	ெகாண் ப்பான்,	உயர்ந்தைவகேளா 	ெதாடர் 	ெகாள்வான்,
ெப ந்தன்ைம	மிக்கவர்களின்	வட்டத்தில்	 ைழவான்.

	

	

ைறகளற்ற,	 ைமயான	உயர் ணம்	கைலநயங்கைள	எல்லாம்	கடந் 	நிற்ப .
அ 	ெசயல்	வ ெவ க் ம்		நன்ைம,	எனேவ	,	உயர்	 ணத்ைத	ெவளிப்ப த் ம்
	ஆன்மாக்கள்	எல்லாம்	நல்ஆசான்கேள.

	

	

	



10.	��������	����������

	

உள்ளம்	 ய்ைமயாக	இ க் ம்	ேபா 	வாழ்வின்	ேபாராட்டங்கள்	 க்
வ கின்றன.	மனம்	ெதய்விக	இயற்ைக	நியதி டன்	ஒ மித் 	ெசயல்ப ம்	ேபா
அ ைம	சங்கிலிைய	கட் 	இ க் ம்	சக்கரம்	 ழலாமல்	நின் வி ம்,	எந்த
ேவைலேயா,	பணிேயா,	கடைமேயா	என்ப 	மகிழ்ச்சி டன்	ஈ படக் ய
ெசயல்பாடாக,	நடவ க்ைகயாக	மாறிவி ம்.	உள்ளத் ய்ைம ைடயவர்கைள
வயலில்	 த்தி க் ம்	அல்லி	மல க் 	நிகராக	ஒப்பிடலாம்.	அம்மலர்கள்	பா பட்
தம்ைம	வ த்திக்	ெகாள்ளவில்ைல	என்றா ம்	நன்ைமயின்	என் ம்	வற்றாத
ெபட்டகத்திலி ந் 	அவற்றின்	ேதைவக் 		உண 	ஊட்டப்ப ம்.	அைவ	வண்ண
ஆைட	அணிவிக்கப்பட் 	ேபரழ டன்	காட்சி	த ம்.	ஆனால்	அல்லி	மலர்கள்
பா படவில்ைல	என்றா ம்	அைவ	உைழக்காமல்	ேசாம்பிகிடப்பைவ	அல்ல.	அைவ
நிலத்திலி ந் ம்,	காற்றிலி ந் ம்,	 ரிய	ஒளியில்	இ ந் ம்	உயிர்சத்ைத
இைடவிடாமல்		ெபற்றப்ப ேய	இ க்கின்றன.	அதன்	உள்	இ க் ம்	ெதய்வீக
ஆற்றலின்	 ைனேயா 	தன்ைன	அ அ வாக	வளர்த் க்	ெகாண் 	தன்
மடல்கைள	ஒளிக் 	திறந் 	விரித் 	ேபரழ 	மலராக	விளங் கிற .	அ 	ேபாலேவ
தங்கள்	 யநல	 கிய	ஆைசகைள	 றந்தவர்கள்,	இயற்ைக	நியதிேயா
ஒ மித் 	இையந் 	ெசயலாற்ற	கற் க்	ெகாண் ள்ளார்கள்.	அன் டன்	 ய
கனி ,	நன்ைம,	அழ 	ஆகியைவ	காணப்ப ம்	அவர்களிடம்		 ழப்பம்,	பதட்டம்,
மன	உ த்தல்,	ேசார் 	ஆகியைவ	விைடப்ெபற் 	இ க் ம்.	அவர்கள்	உைழப்
வீணாக	இ க்கா .	ேதைவயற்ற	ெசயல்கைள	ெசய்ய	மாட்டார்கள்.	அவர்கள
ஒவ்ெவா 	எண்ண ம்,	ெசய ம்,	நடத்ைத ம்	இயற்ைகவிதியின்	கட்டைளைய
நிைறேவற்றேவ	இ க் ம்.	அ 	அதற்ேகற்ற	வைகயில்	உலக	மகிழ்ச்சியின்	அளைவ
ட் ம்.

	

வர்கம்	உள்ளத்தில்	இ க்கின்ற .	அைத	ேவ 	எங்ேகா	இ ப்பதாக	ேத பவர்கள்
வீணாக	ேத கிறார்கள்.	ஆன்மா	தனக் ள்	 வர்கத்ைத	காண யவில்ைல
என்றால்	எந்த	 றச் ழ்நிைலயி ம்	அதனால்	 வர்கத்ைத	காண	 யா .	அதற்
காரணம்,	ஆன்மா	எங் 	ெசன்றா ம்	அதன்	எண்ணங்க ம்	ஆைசக ம்	 டேவ
ெசல் ம்.	அந்த	 றச் ழ்நிைல	எவ்வள 	தான்	அழகாக	இ ந்தா ம்,	அதன்	உள்
பாவம்	 ந் 	இ ந்தால்,	அந்த	 றச் ழ்நிைல	இ ளாகேவ	காணப்ப ம்,
காரணம்	தான்	ெசல் ம்	பாைத	எங் ம்	ஒ 	இ ண்ட	நிழைல	பரப் வேத



பாவத்தின்	இயல் .

	

	

இந்த	உலகம்	அழகான ,	அ பவத்ைத	விளக்க	 யாத	ஆழமான
மனநிைலக க் 	இட் 	ெசல் ம்	அற் த	அழ ைடய .	அதன்	ேபரழ கைள ம்
உள் ணர் கைள	தட் 	எ ப் ம்	அற் தங்கைள ம்,	அளவிட	 யா .	ஆனால்
பாவத்தில்	 ழ்கி ள்ள	மனதிற் ,		இ ள்	நிைறந்த	மகிழ்ச்சியற்ற	இடமாகேவ
இவ் லகம்	காட்சி	அளிக் ம்.	எங்ேக	ெவறி	உணர் ம்	 யநல ம்	இ க்கின்றேதா
அங்ேக	நரகம்	இ க்கின்ற .	நரகத்தின்	ேவதைன	இ க்கிற .	எங்ேக	 னிதத்
தன்ைம ம்	அன் ம்	இ க்கின்றேதா	அங்ேக	 வர்கம்	இ க்கின்ற .	 வர்கத்தின்
எல்லா	ேப வைக ம்	இ க்கின்ற .

	

வர்கம்	இங் 	இ க்கின்ற .	எங் ம்	இ க்கின்ற .	எங்ெகல்லாம்	ஒ
ய்ைமயான	இதயம்	இ க்கின்றேதா	அங்ெகல்லாம்	இ க்கின்ற .	இந்த	

பிரபஞ்சம்	எங் ம்	மகிழ்ச்சி	கைர ரண் 	ஓ கின்ற .	ஆனால்	பாவத்தினால்
சிைறபட்ட	இதயத்தால்	அைத	பார்க்கேவா,	ேகட்கேவா	அதில்	பங்ெக க்கேவா

யா .	யார்	ஒ வ க் ம்	 வர்கத்தின்	 ைழவாயில்	 டப்ப வ 	இல்ைல.
யார்	வி ப்பத்திற் ம்	இணங்கி	அ 	 டப்பட ம்	 யா .	அதற் ள்	 ைழய

யாத	ஒவ்ெவா வ ம்	அதில்	 ைழய	 யாதவா 	தன்ைன	தாேன	விலக்கிக்
ெகாண் ள்ளான்.	அதன்	ெபாற்கத கள்	எப்ேபா ம்	திறந்ேத	இ க்கின்றன.
ஆனால்	 யநலம்	ெகாண்டவர்களால்	அைத	காண	 யா .	அவர்கள்	 க்கத்தால்
வ ந் வார்கள்,	அ 	அரற் வார்கள்.	ஆனால்	அவர்களால்	 வர்க	வாழ்வின்
மாண்ைப	காணேவா	ேகட்கேவா	 யா .	எவர்	 வர்க	வாழ்வின்	மாண்ைப
ேநாக்கி	தம்	பார்ைவைய	ெச த் கிறாேரா,	அதன்	ெதய்வீக	ஓைசகைள	ேகட்க
ெசவி	சாய்க்கிறாேரா	அவர்க க்ேக	 வர்கத்தின்	ேபராணந்த	வாழ் 	ெவளிப்ப ம்.
அவர்கள்	அதில்	 ைழந் 	ெப மகிழ்ச்சிக்	ெகாள்வார்கள்.

	

	

உள்ளம்	அறெநறி	வயப்பட் ந்தால்,	 னித	அன்ேப	இைசயா ம்	வண்ணம்



		இதயத்தின்	இனிய	நரம் கள்	மீட்டப்பட் 			வாழ் 	ஆனந்தமா ம்.	வாழ் 	என்ப
அறெநறி	ேகாட்பா களா ம்.	அறெநறி	ேகாட்பா கேள		வாழ்வா ம்.	இைரச்சைல
ஏற்ப த் ம்	 கிய	சமயப்	பிரி கள்,	அதன்	உட் சல்	பிரி கள்,	பாவத்தின்
இ ண்ட	நிழல்	ஆகியைவ	எல்லாம்	 ைமயாக	விைடெபறட் ம்.	அவற்றால்
வாழ்வின்	வாச க் ள்	 ைழய	 யா .	அறெநறிக்ேகாட்பா களில்	அவற் க்
எந்த	இட ம்	இல்ைல.	மகிழ்ச்சி,	இன்னிைச ,	ேபரழ 	என்பேத	உண்ைமயான
ெதாட ம்	வரிைசயா ம்.	அைவேய	பிரபஞ்சத்தின்	சாரம்சமா ம்.	வாழ்வின்
ெதய்வீக	ஆைட	மகிழ்ச்சி,	இன்னிைச,	ேபரழகாேலேய	ெநய்யப்பட் 	இ க்கிற .
உண்ைமயான	சமயம்	அல்ல 	மதம்,	மகிழ்ச்சி	அளிப்பதா ம்	 க்கத்ைத	அல்ல.
அதில்	இ ந் 	ெபாங் ம்	ஒளியில்	எந்த	நிழேலா	இ ேளா	ப ய	 யா .

	

	

மனச்ேசார் ,	ஏமாற்றம்,	 க்கம்-இைவ	எல்லாம்	ேகளிக்ைக	ெகாண்டாட்டங்கள்,
யநல	எதிர்பார்ப் க்கள்,	ேபராைச	ஆகியைவகைள	அவற்றின்	தன்ைமக்

ஏற்றவா 	ெதாட ம்	பின்விைள களா ம்.	பின்னி ப்பைத	ைகவிட்டால்
ன்னி ப்ப 	 வ மாக	மைறந் 	வி ம்,	 வர்க	வாழ்வின்	ேபரானந்தம்

மட் ேம	எஞ்சி	இ க் ம்.

	

க்கத்தின்	 வ ம்	கலக்க யாத	நிைலயான	மகிழ்ச்சிேய	மனிதனின்	உண்ைம
வாழ்வா ம்.	ேபர ள்	நிைலைய	ெபற் 	இ த்தல்		அவ க் 	உரிய	த தியா ம்.
அவன்	ெபாய்வாழ்ைவ	 றந் 	ெமய்வாழ்ைவ	அைட ம்	ேபா 		தான்,	அவன்
	ஆள்வதற் ரிய	பிரேதசத்தின்	தைலவனாகிறான்.		 வர்க	வாழ்ேவ	மனிதனின்
ெமய்யான	வீடா ம்.	அ ,	இங்ேக,	இப்ெபா ேத,	அவன 	ெசாந்த	இதயத்திேலேய
இ க்கின்ற .	அவன்	வழிகாட் தல்கள்	இன்றி	தவிக்க	விடப்படவில்ைல.	அவன்
யற்சி	ெசய்தால்	அவ்வழிகாட் தல்கைள	ெபற	 ம்.	மனிதனின்	எல்லா
ன்பங்க க் ம்	 யரங்க க் ம்	காரணம்,	அவன்,	தன்ைன		எல்லாேம

பிறப்ெப க் ம்	 லவட்டத்திலி ந் ,	எல்லாம்	வல்ல	நன்ைமயிடமி ந் ,	அன்பின்
இதயத்திடமி ந் 	விலகி	அந்நியமான 	தான்.	அவன்	தன்	ெமய்வீட்ைட
அைடயட் ம்.	அங்ேக	அவ க் 	நிம்மதி	காத் க்	ெகாண் க்கின்ற .

	

வர்க	வாழ்வின்	தன்ைமகைள	இதயத்தில்	ெகாண்டவர்கள்	 க்க ம்	 ன்ப ம்



இன்றி	இ க்கிறார்கள்,	காரணம்	அவர்களிடத்தில்	பாவங்கள்	இ க்கா .	உலக
மனிதர்கள்	ெதால்ைலகள்	என	 பவற்ைற	இவர்கள்	அன் ம்	ெமய்யறி ம்
தங்க க் 	இட்ட	இனிய	பணிகளாக	ஏற்பார்கள்.	ெதால்ைலகள்	நரகத் க்
உரியைவ.	அைவ	 வர்கத்தில்	 ைழயா .	மிகத்	ெதளிவான	உண்ைம	இ .	இதில்
ஆச்சிரியப்பட	எ ம்	இல்ைல.	ஏதாவ 	ெதால்ைலகள்	இ ந்தால்	அ 	உங்கள்
மனதில்	தான்	இ க்கிற .	ேவ 	எங் ம்	இல்ைல.	நீங்கள்	தான்	அைத	உ வாக்கி
ெகாண் ர்கள்.	அ 	உங்க க்காக	உ வாக்கப்படவில்ைல.	அத்ெதால்ைலகள்
உங்க ைடய	பணியில்	இல்ைல.	உங்க ைடய	 றச்	 ழ்நிைலயில்	இல்ைல.	அைத
உ வாக்கியவர்	நீங்கள்.	எனேவ	அ 	உயிர்	வாழ	உங்கைள	மட் ேம	நம்பி
இ க்கின்ற .	உங்கள்	பிரச்சிைனகைள	கற் க்ெகாள்ள	ேவண் ய	பாடங்களாக,
ஆன்மீக	ப கற்களாக	ேநாக் ங்கள்,		ஆ	,அைவ	அதன்	பின்	பிரச்சிைனகளாக
ேதான்றா .	இ 	 வர்கத்திற்கான	ஒ 	பாைதயா ம்.

	

ஒவ்ெவான்ைற ம்	மகிழ்ச்சி ம்	ஆனந்த மாக	உ மாற் வேத	 வர்க	வாழ்வின்
தன்ைமகைள	மனதின்	ெகாண்டவன 	 க்கிய	பணி ம்	கடைம மா ம்.
	ஒவ்ெவான்ைற ம்	இழிநிைலக் ம்	நிராதர 	நிைலக் ம்	இட் ச்	ெசல்வேத	உலக
வாழ்ைவ	 றியாக	ெகாண் 	ெசயல்ப ம்	மனிதன்,	தன்ைன	அறியாமேல
ேமற்ெகாள்கின்ற	பாைதயா ம்.	அன்பான	வாழ் 	என்ப 	மகிழ்ச்சியான
உைழப்பா ம்.	எல்லாவற்ைற ம்	ேபராற்றலாக ம்	ேபரழகாக ம்	உ மாற்றக் ய
மந்திரம்	அன் 	தான்.	அ 	வ ைமயிலி ந் 	வளத்ைத,	பலவீணத்திலி ந்
ேபராற்றைல,	அழகின்ைமயில ந் 	ேபரழைக,	கசப்பிலி ந் 	இனிைமைய,	எல்லா
ேப வைகயான	 ழ்நிைலகைள ம்	தன்	இன்ன 	என் 	விளக்க	 யா	தன்
சாரம்சத்திலி ந் 	உ வாக் ம்.

	

	

அன்பில்	வாழ்பவன்	ேபராைசயின்	பி யில்	சிக்க	மாட்டான்.	நன்ைமயால்	மட் ேம
இப்பிரபஞ்சத்ைத	உரிைம	ெகாண்டாட	 ம்.	எனேவ,	நல்ெலா வ க்ேக	அ
ெசாந்தமான .	அதில்	யாவ ம்	எந்த	வைகயான	தைடேயா	ம க்கப்படேலா	இன்றி
அதில்	பங் 	ெபறலாம்.	காரணம்,	நன்ைம	(	அ 	ெபா ேளா	அல்ல 	அறிேவா
அல்ல 	ஆன்மீகேமா	)	,நன்ைமயின்	ஊற் க்கண்	என் ம்	வற்றா 	 ரக் ம்.
அன்பாக	எண் ங்கள்,	அன்பாக		ேப ங்கள்,	அன்பாக	ெசயல்ப ங்கள்,	உங்கள்
ஒவ்ெவா 	ேதைவ ம்	நிைறேவற்றப்ப ம்.	நீங்கள்	தனிேய	தவிக்கவிடப்பட
மாட் ர்கள்.	ஆபத் 	உங்கைள	கடந் 	வர	 யா .



	

	

அன் 	ெதளிவாக	கா ம்,	சரியாக	ஆராய்ந் 	தீர்ப்பளிக் ம்,	ெமய்யறி டன்
ெசயல்ப ம்.	அன்பின்	கண்கேளா 	கா ங்கள்.	நீங்கள்	கா ம்	இடம்	யா ம்
அழ ம்	உண்ைம மாகேவ	இ க் ம்.	அன்பின்	மனேதா 	ஆய் 	ெசய் ங்கள்.
நீங்கள்	தவறிைழக்கேவா	 க்கத்ைத	எ ப்பி	விடேவா	மாட் ர்கள்.	அன்பின்
உள்உணர்ேவா 	ெசயல்ப ங்கள்.	வாழ்ெவன் ம்	யாழில்	நீங்கள்	மீட் ம்	இைசப்பண்
இறவாத	இன்னிைசயாக	இ க் ம்.

	

தான்	என்ற	 யம்	எந்த	வ வில்	வந்தா ம்	அைத	இனம்	கண் 	இடமளிக்காமல்
விலக் ங்கள்.	ேபரன் 	உங்கள்	 	இ ப்ைப ம்	வி ங் ம்	வைர	 யற்சித் க்
ெகாண்ேட	இ ங்கள்.	எப்ேபா ம்	எல்ேலா ட ம்	அன்பிேலேய	திைளத்தி ங்கள்-
இ ேவ	 வர்கத்தின்	 வர்கம்	ஆ ம்.	அழ ம்	கனி ம்		இல்லாத	எ ம்	உங்கள்
உள்ளத்தில்	இல்லாமல்	ேபாகட் ம்,	ெமன்ைமயான	உங்களின்	இ ப்பால்	அழகாக ம்
கனிவாக ம்	உ மாறிவிடக் ய		ஒன்றாகேவ	உங்கள்	( றவாழ்வில்)	ெவளிேய
எல்லா ம்	இ க் ம்.	நீங்கள்	ெசய்யக் ய 	எ வாக	இ ந்தா ம்	அ 	ஆைச,
கீழ்நிைல	இச்ைச	அல்ல 	ேமேலாட்டமான	க த் 	ஆகியைவகளால்

ண்டப்படாமல்	சாந்தமான	ெமய்யறிவின்	 ைனேயா 	ெசய்யப்ப வதாக
இ க்கட் ம்—இ ேவ	 வர்கத்தின்	ெசயல்பாடா ம்.

	

உங்கள்	எண்ணங்கள்	உலா கின்ற	உலைக	 ளி ம்		கைறேயா	களங்கேமா	இன்றி
ய்ைமப்ப த் ங்கள்.	நீங்கள்	இவ் டலில்	வா ம்	ேபாேத	 வர்கத்தில்
ைழவீர்கள்.	 ற	உலகின்	ஒவ்ெவான்றி ம்	அழ 	பிரதிபலிப்பைதக்	காண்பீர்கள்.

ெதய்வீக	ேபரழ 	உங்கள்	உள்ளத்தில்	ேவ ன்றியப்	பின்,	 ற	உலகின்
ஒவ்ெவான்றி ம்	அதன்	உயிர் ப் 	ெவளிப்ப ம்.	உள்ளம்	அழகாக	உலகேம
அழகா ம்.

	

	



பக் வ ம்	 திர்ச்சி ம்	அைடயாத	ஆன்மாக்கள்	இன் ம்	ெமாட்டவிழாத
மலர்கேள.	அைவ ள்	ேபரழ 		ஒளிந் 	ெகாண் க்கிற .	 வர்கத்தின்
ெவளிச்சம்		பாய்ந் 		ஒ 	நாள்	அந்த	அழைக		ெவளிப்ப த் ம்.	மனிதர்கைள
இந்த	கண்ேணாட்டத்தில்	கா ம்	ேபா ,	நாம்	தீங்கில்லாத	இடத்தில்	நின்
ெகாண் க்கிேறாம்.	கண்கள்	அழைக	மட் ேம	கா ம்.	தீைமைய	காணாமல்
இ க் ம்.		அன்பின்	இந்த	 ணத்தில்	தான்	அதன்	நிம்மதி ம்	ெபா ைம ம்
அழ ம்	நிைலக்ெகாண் ள்ளன.	இவ்வா 	அன் 	ெச த் பவன்	எல்லா
மனிதர்களின்	பா காவலன்	ஆகிறான்.	அவர்கள்	அறியாைமயின்	காரணமாக
அவைன	 ற்றி	ெவ த்தா ம்	இவன்	ேகடயமாக	அவர்கைள	பா காத் 	அன்
ெச த் கிறான்.

	

	

எந்த	ேதாட்டக்காரனாவ 		தன்	மலர்கள்	ஒேர	நாளில்	மலரவில்ைல	என்
கண் ப்பானா?	அன் 	ெசய்யக்	கற் க்	ெகாள் ங்கள்,	எல்ேலார 	ஆன்மாவி ம்,
மிக	ேக 	ெகட்டவர்கள்	என் 	க தப்ப கவர்களின்	ஆன்மாவி ம்	 ட,	ெதய்வீக
ேபரழ 	நில வைத	காண்பீர்கள்.	அ 	உரிய	காலத்தில்	 த் 	மல ம்	என்பைத ம்
அறிவீர்கள்.	 வர்கத்தின்	பார்ைவக் 	ெதன்ப ம்	காட்சிகளில்	இ ம்	ஒன் .
இதில்	இ ந்ேத	ெப மகிழ்ச்சி	ெபாங் கிற .

	

பாவம்,	 க்கம்,	 ன்பம்,	ேவதைன—இைவ	யா ம்	ெவளிச்சத்ைத	ேத ம்
ஆன்மாவின்	தவிப் க்கள்.	ஆன்மாவின்	மடல்கள்	திறக் ம்	ேபா 	ேபரானந்த	ஒளி
ெவள்ளம்	உள்ேள	வ ம்.

	

க்கத்தில்	இ க் ம்	ஒவ்ெவா 	ஆன்மா ம்	இன் ம்	ஒத்திைசந் 	இைசக்காத
இைசபண்ணா ம்.	அ 	இ தியில்		ஒத்திைச ம்	.	அவ்விைசைய	மீட் ம்	ேபா
வர்கத்தின்	ஆனந்த	ராகம்	எங் ம்	தவ ம்.

	

	



நரக	ேவதைனேய	 வர்கத்திற்கான	ஆவைலத்	 ண் ம்.	தன்	 ற்றம்	 ைறகைள
சரிப்ப த்திக்	ெகாண் ள்ள	ஆன்மா	தான்	வசிப்பதற்கான		ேபரானந்த
மாளிைகைய	தகர்க்கப்பட்ட	நரகத்தின்	இ பா கைள	ெகாண்ேட	கட்
எ ப் கிற .

	

	

	

இர 	என்ப 	உலகின்	மீ 	பர ம்	கடந் 	ெசல்லக் ய	ஒ 	நிழல்	.	 க்கம்
	என்ப 	ஆன்மஒளியின்	 க்ேக	வ ம்	தான்	என்ற		ஆனவ,	அகம்பாவ	அகந்ைத
எண்ணங்கள்.	வாழ்வின்	ேமல்	பரப் ம்			தற்காலிகமான	ஒ 	நிழல்.	“ ரிய	ஒளியின்
பிரகாசத்திற் ள்	வா ங்கள்”	இந்த	 ைல	ப த் 	ெகாண் ப்பவர்கேள!	நீங்கள்
ஆன்ம	ஒளி	ெபா ந்தியவர்கள்.	நீங்கள்	உங்கள்	அவநம்பிக்ைகயால்	மட் ேம
ெதய்வீக	அ ளிலி ந் 	பிரிக்கப்பட் 	இ க்கிறீர்கள்.	உங்கைள	கட் ப்ேபா ம்
பாவம்	என் ம்	இர 	ேநர	அச்சத்திலி ந் 	வி ப்பட் 	விழித்ெத ங்கள்,
கட ளின்	 ழந்ைதகள்	நீங்கள்	!	உங்க க் 	உரிய	 வர்கத்ைத	ஆ ம்	தனி
உரிைமைய	ஏற் க்ெகாள் ங்கள்.	ெபாய்யான	நம்பிக்ைககள்	என் ம்	விஷத்ைத
ம ந் 	என் 	எண்ணி	இனிேம ம்	உங்கள்	ஆன்மாவிற் 	வழங்காதீர்கள்.	நீங்கள்

சியில்	 ரண் 	எ ம்	 	அல்ல-நீங்களாக	அப்ப 	உங்கைள	உ வாக்கி
ெகாள்ளாதவைர.	நீங்கள்	ெதய்வத்தன்ைம	,	நிைலயான	வாழ் 	ஆகியவற்ேறா
இைற	அ ளால்	பிறப்ைப	எய்தி ள்ளீர்கள்.	உங்க க் ள்	ேத தல்	இ ந்தால்	இைத
நீங்கள்	உணர	 ம்.	உங்கள்	களங்கமான,	கீழ்நிைல	எண்ணங்கைள	இனிேம ம்
பற்றிக்	ெகாண் 	இராதீர்கள்.	உங்கள்	பரி த்தமான	அன்பான	எண்ணங்களினால்
உங்கள்	உள்ளம்	வா லக	ேதவைதகளின்	உள்ளத்திற் ம்	நிகரா ம்.	உங்கள்
மீதி ந் 	ெதய்வீக	அ ெளாளி	சிந் ம்.

மகிழ்ச்சியற்ற,	 யரம்	மி ந்த,	பாவம்	நிைறந்த	வாழ்விற் 	நீங்கள்	ெசாந்தக்காரர்
அல்ல,	அவற்ைற	நீங்கள்	ஏற்க	ம த்தால்.	அவற்ைற	நீங்கள்	ஏற்க	ம ப்பதால்	அைவ
உங்களிடமி ந் 	இனிேம ம்	அந்நியப்பட் வி ம்.	காரணம்	ஆன்மாவின்	நிைலேய
எங் 	ெசன்றா ம்	உடன்	வரக்	 ய .நீங்கள்	எங் 	ெசன்றா ம்	உங்கள்
ஆன்மாவிற்க் ள்	இ க் ம்	 ணங்கள்	 டேவ	வ கின்றன.

	

நரகமல்ல,	 வர்கேம	இங்ேக		உங்கள்	உைடைம.	அ 	என் ம்	உங்கள்	உைடைம.



உங்க க் 	உரிைமயானைத		நீங்கள்	எ த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	மட் ேம
அ 	உங்கைள	ேவண் கிற .	நீங்கேள	உங்கள்	தைலவன்.	யாைர	நீங்கள்
எஜமானனாக	ஏற் 	கடைம	ஆற்றப்	ேபாகீறீர்கள்	என்பைத	நீங்கள்	தான்	
ெசய்ய	ேவண் ம்.	உங்கள்	நிைலைய	உ வாக்கி	ெகாள்பவர்	நீங்கள்	தான்,	நீங்கள்
வி ம்பி	ேதர்ந்ெத ப்பைவகேள	உங்க க்கான	 ழ்நிைலைய	ஏற்ப த் கின்றன.
உங்கள 	ேவண் தல்க ம்	ேகாரிக்ைகக ம்	(	இதயத்திலி ந் ம்
மனதிலி ந் ம்	எ பைவ,	ெவ ம்	உதட் லி ந் 	எ பைவ	அல்ல	)
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் 	வழங்கப்ப ம்.	நீங்கள்	பணிவிைட	ெசய்த 	ேபாலேவ
உங்க க் ம்	பணிவிைட	ெசய்யப்ப ம்.	உங்கள 	ெசயல்பா கள்	உங்கைள
மீண் ம்	வந்தைட ம்.

	

வர்கம்	உங்க ைடய .	நீங்கள்	அதற் ள்	 ைழந் 	அைத	உைடைமயாக்கி
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	 வர்கம்	என்றால்	ெப மகிழ்ச்சி,	ேபர ள்.	ஆைசப்படேவா,
வ த்தப்படேவா	ஏ ம்	இல்லாத	நிைல.	 	நிைறவான	வாழ்ைவ	இப்ெபா ேத
இவ் லகிேலேய	வாழ்வதா ம்.	 வர்கம்	உங்க க் ள்ேளேய	இ க்கின்ற .	இைத
நீங்கள்	உணரவில்ைல	என்றால்,		உங்கள்	ஆன்மா	உள் கமாக	தி ம் வைத	நீங்கள்
ெதாடர்ந் 	தவிர்த் 	வ கிறீர்கள்.	உங்கள்	ஆன்மா	உள் கமாக	தி ம்பட் ம்.
இந்த	உண்ைமைய	நீங்கள்	உணர்வீர்கள்.

	

வா ங்கள்,	உங்கள்	உள்ெளாளியின்	ெப 	ெவள்ளத்தில்	வா ங்கள்.	இ ள்	 ழ்ந்த
இடங்கைள ம்	நிழல்கைள ம்	விட் 	ெவளிேய	வா ங்கள்.	மகிழ்ச்சியாக
இ ப்பதற்ேக	நீங்கள்	பைடக்கப்பட் ர்கள்.	நீங்கள்	 வர்கத்தின்	 ழந்ைத.	 ய்ைம,
ெமய்யறி ,	அன் ,	நிைற ,	ஆனந்தம்,	நிம்மதி	இைவேய	 வர்க	வாழ்வில்
நிைலத் 	நிற் ம்	ேப கள்.	அைவயா ம்	உங்க க்ேக	உரியைவ.	ஆனால்	நீங்கள்
பாவத்தில்	இ க் ம்	ேபா 	அவற்ைற	ெபற	 யா .	இ ளான	பாைதகளில்
அவற்ைற	எள்ளள ம்	காண	 யா .	இவ் லைக	ஒளிமயமாக் ம்	ஒவ்ெவா
மனிதனின்	உள்ெளாளி	பிறக் ம்	களங்கமற்ற	அன்பின்	ஒளிக்ேக	அைவ	ெசாந்தம்.
மனதின்	கண்		மாசிலன்	ஆக,	 னித	கி ஸ் 	என் ம்	 ழந்ைத	உங்கள்
ஆன்மாவில்	பிறக் ம்.	அப்ேபா 	 வர்கத்தின்	உயர் ணங்கைள		உரிைமேயா
நீங்கள்	ெப வீர்கள்.	இவ் யர்	 ணங்கேள	உங்கள்	ெமய்யான	தன்ைமயா ம்.

	

	



எவன 	ஆன்மாவில்	ெப மகழ்ச்சி	அளிக் ம்	இந்த	ேபரழ 	 ழந்ைத	பிறப்
எ த் ள்ளேதா,		அவன்	இந்த	 ழந்ைதைய	ஈன்ெற ப்பதற்காக	பா ப கின்ற
	இவ் லகின்		வலி	மி ந்த	 ப்ைப	மறந் 	விட	மாட்டான்.
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மின் த்தகங்கைளப்	ப ப்பதற்ெகன்ேற	ைகயிேலேய	ைவத் க்	ெகாள்ளக் ய	பல
க விகள்	தற்ேபா 	சந்ைதயில்	வந் விட்டன.	Kindle,	Nook,	Android	Tablets
ேபான்றைவ	இவற்றில்	ெப ம்பங் 	வகிக்கின்றன.	இத்தைகய	க விகளின்	மதிப்
தற்ேபா 	4000	 தல்	6000	 பாய்	வைர	 ைறந் ள்ளன.	எனேவ
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கள்	தற்ேபா 	இதைன	வாங்கி	வ கின்றனர்.
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ஆங்கிலத்தில்	லட்சக்கணக்கான	மின் த்தகங்கள்	தற்ேபா 	கிைடக்கப்
ெப கின்றன.	அைவ	PDF,	EPUB,	MOBI,	AZW3.	ேபான்ற	வ வங்களில்
இ ப்பதால்,	அவற்ைற	ேமற் றிய	க விகைளக்	ெகாண் 	நாம்	ப த் விடலாம்.
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தமிழில்	சமீபத்திய	 த்தகங்கெளல்லாம்	நமக் 	மின் த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.	ProjectMadurai.com	எ ம்	 	தமிழில்
மின் த்தகங்கைள	ெவளியி வதற்கான	ஒர்	உன்னத	ேசைவயில்	ஈ பட் ள்ள .
இந்தக்	 	இ வைர	வழங்கி ள்ள	தமிழ்	மின் த்தகங்கள்	அைனத் ம்
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PublicDomain-ல்	உள்ளன.	ஆனால்	இைவ	மிக ம்	பைழய	 த்தகங்கள்.

சமீபத்திய	 த்தகங்கள்	ஏ ம்	இங் 	கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.
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அேமசான்	கிண் ல்	க வியில்	தமிழ்	ஆதர 	தந்த	பிற ,	தமிழ்	மின் ல்கள்
அங்ேக	விற்பைனக் க்	கிைடக்கின்றன.	ஆனால்	அவற்ைற	நாம்	பதிவிறக்க
இயலா .	ேவ 	யா க் ம்	பகிர	இயலா .

சமீபகாலமாக	பல்ேவ 	எ த்தாளர்க ம்,	பதிவர்க ம்,	சமீபத்திய	நிகழ் கைளப்
பற்றிய	விவரங்கைளத்	தமிழில்	எ தத்	ெதாடங்கி ள்ளனர்.	அைவ	இலக்கியம்,
விைளயாட் ,	கலாச்சாரம்,	உண ,	சினிமா,	அரசியல்,	 ைகப்படக்கைல,	வணிகம்
மற் ம்	தகவல்	ெதாழில் ட்பம்	ேபான்ற	பல்ேவ 	தைலப் களின்	கீழ்	அைமகின்றன.

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகச்	ேசர்த் 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	உ வாக்க
உள்ேளாம்.

அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்	Creative	Commons	எ ம்	உரிமத்தின்
கீழ்	ெவளியிடப்ப ம்.	இவ்வா 	ெவளியி வதன்	 லம்	அந்தப்	 த்தகத்ைத
எ திய	 ல	ஆசிரிய க்கான	உரிைமகள்	சட்டரீதியாகப்	பா காக்கப்ப கின்றன.
அேத	ேநரத்தில்	அந்த	மின் த்தகங்கைள	யார்	ேவண் மானா ம்,	யா க்
ேவண் மானா ம்,	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

எனேவ	தமிழ்	ப க் ம்	வாசகர்கள்	ஆயிரக்கணக்கில்	சமீபத்திய	தமிழ்
மின் த்தகங்கைள	இலவசமாகேவ	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.

���������������	����	������������������
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டா .

ஒவ்ெவா 	வைலப்பதி ம்	அதற்ெகன்ேற	ஒ சில	அ மதிகைளப்	ெபற்றி க் ம்.
ஒ 	வைலப்பதிவின்	ஆசிரியர்	அவர 	பதிப் கைள	“யார்	ேவண் மானா ம்
பயன்ப த்தலாம்”	என் 	 றிப்பிட் ந்தால்	மட் ேம	அதைன	நாம்	பயன்ப த்த

ம்.

அதாவ 	“Creative	Commons”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	வ ம்	பதிப் கைள	மட் ேம
நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.

அப்ப 	இல்லாமல்	“All	Rights	Reserved”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	இ க் ம்
பதிப் கைள	நம்மால்	பயன்ப த்த	 யா .

ேவண் மானால்	“All	Rights	Reserved”	என் 	விளங் ம்	வைலப்பதி கைளக்
ெகாண் க் ம்	ஆசிரிய க் 	அவர 	பதிப் கைள	“Creative	Commons”
உரிமத்தின்	கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	நாம்	நம 	ேவண் ேகாைளத்	ெதரிவிக்கலாம்.
ேம ம்	அவர 	பைடப் கள்	அைனத் ம்	அவ ைடய	ெபயரின்	கீேழ	தான்
ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்	உ திைய ம்	நாம்	அளிக்க	ேவண் ம்.

ெபா வாக	 ப் 	பதி கைள		உ வாக் ேவா க் 	அவர்கள 	பதி கள்	
நிைறய	வாசகர்கைளச்	ெசன்றைடய	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	இ க் ம்.	நாம்
அவர்கள 	பைடப் கைள	எ த் 	இலவச	மின் த்தகங்களாக	வழங் வதற்
	நமக்
அவர்கள்	அ மதியளித்தால்,	உண்ைமயாகேவ	அவர்கள 	பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கைளச்	ெசன்றைட ம்.	வாசகர்க க் ம்	நிைறய
த்தகங்கள்	ப ப்பதற் க்	கிைடக் ம்

வாசகர்கள்	ஆசிரியர்களின்	வைலப்பதி 	 கவரிகளில்	 ட	அவர்க ைடய



பைடப் கைள	ேத க்	கண் பி த் 	ப க்கலாம்.	ஆனால்	நாங்கள்	வாசகர்களின்
சிரமத்ைதக்	 ைறக் ம்	வண்ணம்	ஆசிரியர்களின்	சிதறிய	வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக	இைணத் 	ஒ 	 	மின் த்தகங்களாக	உ வாக் ம்	ேவைலையச்
ெசய்கிேறாம்.	ேம ம்	அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	 த்தகங்கைள
“மின் த்தகங்கைளப்	ப க்க	உத ம்	க விகள்”-க் 	ஏற்ற	வண்ணம்
வ வைமக் ம்	ேவைலைய ம்	ெசய்கிேறாம்.

FreeTamilEbooks.com	

இந்த	வைலத்தளத்தில்தான்	பின்வ ம்	வ வைமப்பில்	மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.

PDF	for	desktop,	PDF	for	6”	devices,	EPUB,	AZW3,	ODT

இந்த	வைலதளத்திலி ந் 	யார்	ேவண் மானா ம்	மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப்	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா 	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய்யப்பட்ட	 த்தகங்கைள	யா க்
ேவண் மானா ம்	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

�����	�������	���������	�����������������?	

நீங்கள்	ெசய்யேவண் யெதல்லாம்	தமிழில்	எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் 	பதி கைள
எ த் ,	அவற்ைற	LibreOffice/MS	Office	ேபான்ற	wordprocessor-ல்	ேபாட் 	ஓர்
எளிய	மின் த்தகமாக	மாற்றி	எங்க க் 	அ ப்ப ம்.

அவ்வள தான்!



ேம ம்	சில	பங்களிப் கள்	பின்வ மா :

1.	ஒ சில	பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க் 	அவர்கள 	பைடப் கைள	“Creative
Commons”	உரிமத்தின்கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	மின்னஞ்சல்	அ ப் தல்

2.	 தன்னார்வலர்களால்	அ ப்பப்பட்ட	மின் த்தகங்களின்	உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம்	பரிேசாதித்தல்

3.	 ேசாதைனகள்	 ந் 	அ மதி	வழங்கப்பட்ட	தரமான	மின் த்தகங்கைள
நம 	வைலதளத்தில்	பதிேவற்றம்	ெசய்தல்

வி ப்ப ள்ளவர்கள்	freetamilebooksteam@gmail.com	எ ம்	 கவரிக்
மின்னஞ்சல்	அ ப்ப ம்.
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யா மில்ைல.

இந்த	வைலத்தளம்	 க்க	 க்க	தன்னார்வலர்களால்	ெசயல்ப கின்ற	ஒ
வைலத்தளம்	ஆ ம்.	இதன்	ஒேர	ேநாக்கம்	என்னெவனில்	தமிழில்	நிைறய
மின் த்தகங்கைள	உ வாக் வ ம்,	அவற்ைற	இலவசமாக	பயனர்க க்
வழங் வ ேம	ஆ ம்.

ேம ம்	இவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்,	ebook	reader
ஏற் க்ெகாள் ம்	வ வைமப்பில்	அைம ம்.

��������������	����������
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ஆசிரியர்/பதிவர்கள்	இத்திட்டத்தின்	 லம்	எந்தவிதமான	ெதாைக ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல.	ஏெனனில்,	அவர்கள்	 திதாக	இதற்ெகன் 	எந்தஒ
பதிைவ ம்		எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ	அவர்கள்	எ தி	ெவளியிட் க் ம்	பதி கைள	எ த் த்தான்	நாம்
மின் த்தகமாக	ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ 	அவரவர்களின்	வைலதளத்தில்	இந்தப்	பதி கள்	அைனத் ம்
இலவசமாகேவ	கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகத்	ெதா த்
ebook	reader	ேபான்ற	க விகளில்	ப க் ம்	விதத்தில்	மாற்றித்	த ம்	ேவைலைய
இந்தத்	திட்டம்	ெசய்கிற .

தற்ேபா 	மக்கள்	ெபரிய	அளவில்	tablets	மற் ம்	ebook	readers	ேபான்ற
க விகைள	நா ச்	ெசல்வதால்	அவர்கைள	ெந ங் வதற் 	இ 	ஒ 	நல்ல
வாய்ப்பாக	அைம ம்.
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உள்ள .

பின்வ ம்	தமிழில்	உள்ள	வைலதளங்கள்	நகல்	எ ப்பதிைன	அ மதிக்கின்றன.

1.	www.vinavu.com	

http://www.vinavu.com/


2.	www.badriseshadri.in	

3.	http://maattru.com	

4.	kaniyam.com	

5.	blog.ravidreams.net	

�������	���	�������������	Creative	Commons
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இதற் 	பின்வ மா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப்ப	ேவண் ம்.

< வக்கம்>

உங்கள 	வைலத்தளம்	அ ைம	[வைலதளத்தின்	ெபயர்].

தற்ேபா 	ப ப்பதற் 	உபேயாகப்ப ம்	க விகளாக	Mobiles	மற் ம்	பல்ேவ
ைகயி ப் க்	க விகளின்	எண்ணிக்ைக	அதிகரித் 	வந் ள்ள .

இந்நிைலயில்	நாங்கள்	http://www.FreeTamilEbooks.com	எ ம்	வைலதளத்தில்,
பல்ேவ 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	ெவவ்ேவ 	 ைறகளின்	கீழ்	ேசகரிப்பதற்கான
ஒ 	 திய	திட்டத்தில்	ஈ பட் ள்ேளாம்.

http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


இங் 	ேசகரிக்கப்ப ம்	மின் த்தகங்கள்	பல்ேவ 	கணிணிக்	க விகளான
Desktop,ebook	readers	like	kindl,	nook,	mobiles,	tablets	with	android,	iOS
ேபான்றவற்றில்	ப க் ம்	வண்ணம்	அைம ம்.	அதாவ 	இத்தைகய	க விகள்
support	ெசய் ம்	odt,	pdf,	ebub,	azw	ேபான்ற	வ வைமப்பில்	 த்தகங்கள்
அைம ம்.

இதற்காக	நாங்கள்	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள
ெபற	வி ம் கிேறாம்.	இதன்	 லம்	உங்கள 	பதி கள்
உலகளவில்	இ க் ம்	வாசகர்களின்	க விகைள	ேநர யாகச்	ெசன்றைட ம்.

எனேவ	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள		பிரதிெய ப்பதற் ம்	அவற்ைற
மின் த்தகங்களாக	மாற் வதற் ம்	உங்கள 	அ மதிைய	ேவண் கிேறாம்.

இவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்களில்	கண் ப்பாக	ஆசிரியராக	உங்களின்
ெபய ம்	மற் ம்	உங்கள 	வைலதள	 கவரி ம்	இடம்ெப ம்.	ேம ம்	இைவ
“Creative	Commons”	உரிமத்தின்	கீழ்	மட் ம்தான்	ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்
உ திைய ம்	அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/	

நீங்கள்	எங்கைள	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.

e-mail	:	freetamilebooksteam@gmail.com	
FB	:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	

G	+:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	

http://creativecommons.org/licenses/
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


	

நன்றி.

</ >

ேமற் றியவா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	உங்க க் த்	ெதரிந்த	அைனத்
எ த்தாளர்க க் ம்	அ ப்பி	அவர்களிடமி ந் 	அ மதிையப்	ெப ங்கள்.

ந்தால்	அவர்கைள ம்	“Creative	Commons	License”-ஐ	அவர்க ைடய
வைலதளத்தில்	பயன்ப த்தச்	ெசால் ங்கள்.

கைடசியாக	அவர்கள்	உங்க க் 	அ மதி	அளித் 	அ ப்பியி க் ம்
மின்னஞ்சைலfreetamilebooksteam@gmail.com	எ ம்	 கவரிக் 	அ ப்பி
ைவ ங்கள்.
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அவர்கைள ம்	அவர்கள 	பைடப் கைள ம்	அப்ப ேய	விட் விட	ேவண் ம்.

ஒ சில க் 	அவர்க ைடய	ெசாந்த	 யற்சியில்	மின் த்தகம்	தயாரிக் ம்
எண்ணம் ட	இ க் ம்.	ஆகேவ	அவர்கைள	நாம்	மீண் ம்	மீண் ம்	ெதாந்தர
ெசய்யக்	 டா .

அவர்கைள	அப்ப ேய	விட் விட் 	அ த்த த்த	எ த்தாளர்கைள	ேநாக்கி	நம

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


யற்சிையத்	ெதாடர	ேவண் ம்.
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ஒவ்ெவா வர 	வைலத்தளத்தி ம்	 ைறந்தபட்சம்	 ற் க்கணக்கில்	பதி கள்
காணப்ப ம்.	அைவ	வைகப்ப த்தப்பட்ேடா	அல்ல 	வைகப்ப த்தப்	படாமேலா
இ க் ம்.	

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகத்	திரட் 	ஒ 	ெபா வான	தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப த்தி	மின் த்தகங்களாகத்	தயாரிக்கலாம்.	அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம்	மின் த்தகங்கைள	ப தி-I	ப தி-II	என் ம்	 ட
தனித்தனிேய	பிரித் க்	ெகா க்கலாம்.	

��������	������������	����?	

இனம்,	பாலியல்	மற் ம்	வன் ைற	ேபான்றவற்ைறத்	 ண் ம்	வைகயான	பதி கள்
தவிர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	

��������	��������	��������	������?	

நீங்கள்	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	எங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	

email	:	freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

Google	Plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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	–	http://freetamilebooks.com/meet-the-team/	

Supported	by	

Free	Software	Foundation	TamilNadu,	www.fsftn.org

Yavarukkum	Software	Foundation	http://www.yavarkkum.org/

	

	

http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://www.fsftn.org/
http://www.yavarkkum.org/
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தமிழ்	ெமாழி	மற் ம்	இனக் க்கள்	சார்ந்த	ெமய்நிகர்வளங்கள்,	க விகள்
மற் ம்	அறி த்ெதா திகள்,	அைனவ க் ம்		கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	கிைடக் ம்
ழல்



���	������		–	Mission

அறிவியல்	மற் ம்	ச கப்	ெபா ளாதார	வளர்ச்சிக் 	ஒப்ப,	தமிழ்	ெமாழியின்
பயன்பா 	வளர்வைத	உ திப்ப த் வ ம்,	அைனத் 	அறி த்	ெதா திக ம்,
வளங்க ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	அைனவ க் ம்	கிைடக்கச்ெசய்த ம்.

	



���������	��������

கணியம்	மின்னிதழ்	–	kaniyam.com

கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்	இலவச	தமிழ்	மின் ல்கள்	–
FreeTamilEbooks.com

	

http://kaniyam.com/
http://FreeTamilEbooks.com/
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உைர	ஒலி	மாற்றி	–		Text	to	Speech

எ த் ணரி	–	Optical	Character	Recognition

விக்கி லத் க்கான	எ த் ணரி

மின் ல்கள்	கிண் ல்	க விக் 	அ ப் தல்	–	Send2Kindle

விக்கிப்பீ யாவிற்கான	சி 	க விகள்

மின் ல்கள்	உ வாக் ம்	க வி

உைர	ஒலி	மாற்றி	–	இைணய	ெசயலி

சங்க	இலக்கியம்	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஐஒஎஸ்	ெசயலி

WikisourceEbooksReport	இந்திய	ெமாழிக க்ககான	விக்கி லம்
மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்	பட் யல்

FreeTamilEbooks.com	–	Download	counter	மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்
பட் யல்

http://github.com/tshrinivasan/tamil-tts-install
https://github.com/KaniyamFoundation/Pdf2Text
http://github.com/tshrinivasan/OCR4wikisource
https://github.com/tshrinivasan/Send2Kindle
https://github.com/tshrinivasan/tools-for-wiki/
https://github.com/KaniyamFoundation/create_ebooks
https://github.com/fossbalaji/tamil-tts-web/
https://github.com/KaniyamFoundation/SangaIlakkiyangal
https://github.com/khaleeljageer/FreeTamilEBooks
https://github.com/kishorek/Free-Tamil-Ebooks
https://github.com/KaniyamFoundation/WikisourceEbooksReport
https://github.com/nithyadurai87/fte-ebooks-download-counter
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விக்கி	 லத்தில்	உள்ள	மின் ல்கைள	ப திேநர/ 	ேநரப்	பணியாளர்கள்
லம்	விைரந் 	பிைழ	தி த் தல்

	ேநர	நிரலைர	பணியமர்த்தி	பல்ேவ 	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்
உ வாக் தல்

தமிழ்	NLP	க்கான	பயிற்சிப்	பட்டைறகள்	நடத் தல்

கணியம்	வாசகர்	வட்டம்	உ வாக் தல்

கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்,	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்	வளங்கைள
உ வாக் பவர்கைளக்	கண்டறிந் 	ஊக் வித்தல்

கணியம்	இதழில்	அதிக	பங்களிப்பாளர்கைள	உ வாக் தல்,	பயிற்சி
அளித்தல்

	

மின் லாக்கத் க் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

எ த் ணரிக் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

தமிழ்	ஒலிேயாைடகள்	உ வாக்கி	ெவளியி தல்



OpenStreetMap.org	ல்	உள்ள	இடம்,	ெத ,	ஊர்	ெபயர்கைள	தமிழாக்கம்
ெசய்தல்

தமிழ்நா 	 வைத ம்	OpenStreetMap.org	ல்	வைரதல்

ழந்ைதக்	கைதகைள	ஒலி	வ வில்	வழங் தல்

Ta.wiktionary.org	ஐ	ஒ ங் ப த்தி	API	க் 	ேதாதாக	மாற் தல்

Ta.wiktionary.org	க்காக	ஒலிப்பதி 	ெசய் ம்	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த் ப்	பிைழத்தி த்தி	உ வாக் தல்

தமிழ்	ேவர்ச்ெசால்	கா ம்	க வி	உ வாக் தல்

எல்லா	FreeTamilEbooks.com	மின் ல்கைள ம்	Google	Play	Books,
GoodReads.com	ல்	ஏற் தல்

தமிழ்	தட்டச் 	கற்க	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த ம்	ப க்க ம்	கற்ற	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்	(
aamozish.com/Course_preface	ேபால)

	

ேமற்கண்ட	திட்டங்கள்,	ெமன்ெபா ட்கைள	உ வாக்கி	ெசயல்ப த்த	உங்கள்
அைனவரின்	ஆதர ம்	ேதைவ.	உங்களால்	எவ்வாேற ம்	பங்களிக்க	இய ம்	எனில்
உங்கள்	விவரங்கைள		kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்

http://OpenStreetMap.org/
http://OpenStreetMap.org/
http://Ta.wiktionary.org/
http://Ta.wiktionary.org/
http://FreeTamilEbooks.com/
http://GoodReads.com/
https://aamozish.com/Course_preface
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


அ ப் ங்கள்.
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கணியம்	அறக்கட்டைளயின்	ெசயல்கள்,	திட்டங்கள்,	ெமன்ெபா ட்கள்	யா ம்
அைனவ க் ம்	ெபா வானதாக ம்,	100%	ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம்
இ க் ம்.	இந்த	இைணப்பில்	ெசயல்கைள ம்,	இந்த	இைணப்பில்	மாத	அறிக்ைக,
வர 	ெசல 	விவரங்க ட ம்	காணலாம்.

கணியம்	அறக்கட்டைளயில்	உ வாக்கப்ப ம்	ெமன்ெபா ட்கள்	யா ம்	கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்களாக	 ல	நிர டன்,	GNU	GPL,	Apache,	BSD,	MIT,	Mozilla
ஆகிய	உரிைமகளில்	ஒன்றாக	ெவளியிடப்ப ம்.	உ வாக்கப்ப ம்	பிற	வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,	ஒலிக்ேகாப் கள்,	காெணாளிகள்,	மின் ல்கள்,	கட் ைரகள்
யா ம்	யாவ ம்	பகி ம்,	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்
இ க் ம்.

https://github.com/KaniyamFoundation/Organization/issues
https://github.com/KaniyamFoundation/Organization/wiki
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உங்கள்	நன்ெகாைடகள்	தமி க்கான	கட்டற்ற	வளங்கைள	உ வாக் ம்
ெசயல்கைள	சிறந்த	வைகயில்	விைரந் 	ெசய்ய	ஊக் விக் ம்.

பின்வ ம்	வங்கிக்	கணக்கில்	உங்கள்	நன்ெகாைடகைள	அ ப்பி,	உடேன
விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்	அ ப் ங்கள்.

Kaniyam	Foundation
Account	Number	:		606	1010	100	502	79

Union	Bank	Of	India
West	Tambaram,	Chennai

IFSC	–	UBIN0560618

	

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com
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